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Abstrakt 
 
Syftet med denna undersökning var att låta källor som citerats i lokaltidningen 

Vestmanlands Läns Tidning (på Västerås-sidorna under vecka 16, 2007) berätta vad 

de tyckte om intervjun och artikeln och jämföra resultatet med tidigare studier av 

källors erfarenheter, en av storstadspress1 och en av kvällspress2. En jämförelse 

mellan personer som är vana och de som inte är vana vid att vara med i pressen och 

mellan elit - och icke-källor gjordes också. Resultatet visade att de flesta (i samtliga 

tidningar) var nöjda med sin medverkan, men det finns undantag, till exempel blev 

sex personer helt eller delvis felciterade. Många vana källor (i VLT) uttrycker att de 

vet hur pressen fungerar, (gällande vinkling och förenkling av material) och att deras 

förväntningar var realistiska, även om en del är oroliga för att det ska bli fel. En källa 

sammanfattade denna ängslan i meningen ”man är alltid rädd att de ska skriva något 

man inte har sagt.” En slutsats är att de källor som är intervjuade i lokalpressen är 

vana vid det, oavsett om de är elit - eller icke-elitkällor. Nästan alla icke-elitkällor i 

VLT har själva initierat till artikeln, det vill säga agerat aktörer. En annan slutsats, 

orelaterad från undersökningens utgångssyfte, är alltså att källor på olika sätt påverkar 

vilka nyheter som blir valda. 

 

Nyckelord: källor, källanvändning, intervjuer, citat, etik, journalistik, VLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Johan Taubert, (2003) Hur känns det idag? Nyhetskällor berättar 
2 Magnus Kull et al., (2004) När jag var med i tidningen 

 2



Södertörns högskola 
Journalistik och Multimedia 
C-uppsats Journalistik V07 

INLEDNING...........................................................................................................................................4 
SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR.....................................................................................................5 

Syftet ...............................................................................................................................................5 
Frågeställningar .............................................................................................................................5 

TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER .......................................5 
Verklighet mot ideal........................................................................................................................5 
Mediernas utnyttjande av makten – lögner och sensationer ...........................................................6 
Etiska regler och begränsningar vid källhantering ........................................................................8 
Pressetikens utgångspunkt ..............................................................................................................9 
Källor påverkar vilka nyheter som blir valda .................................................................................9 
Intervjun och citatet – symboler för makt .....................................................................................11 
Källan – central i nyhetsrapportering...........................................................................................11 
Närhetsproblematik.......................................................................................................................12 
Journalistens påverkan på citatet .................................................................................................12 
Buktalardockan.............................................................................................................................13 
Källan som nyhetsskapare ............................................................................................................13 
Kriterier för vanligt förekommande källor ...................................................................................14 
Olika sorters källor .......................................................................................................................14 

MATERIAL OCH METOD................................................................................................................14 
Material ........................................................................................................................................14 
Urval och begränsningar..............................................................................................................15 
Utformning av intervjuer ..............................................................................................................16 
Bortfall ..........................................................................................................................................16 
Definitioner...................................................................................................................................17 

RESULTAT ..........................................................................................................................................18 
Avsnitt I – kvantitativa uppgifter...................................................................................................18 
Sammanfattning I ..........................................................................................................................21 
Avsnitt II – intervjuundersökningen ..............................................................................................21 
Sammanfattning II.........................................................................................................................38 
Avsnitt III – fall av extra intresse..................................................................................................38 
Sammanfattning III .......................................................................................................................41 
Avsnitt IV– Likheter och skillnader mellan lokalpress (Vestmanlands Läns Tidning), 
storstadspress (Dagens Nyheter) och kvällspress (Aftonbladet)...................................................41 
Sammanfattning IV........................................................................................................................42 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER ..................................................................................................43 
Bristen på mångfald......................................................................................................................43 
Medievan och icke-elit – problem med definitioner......................................................................43 
Källornas påverkan på nyhetsutbudet...........................................................................................44 
Olika källor – olika sammanhang.................................................................................................45 
Existerar nyhetsnätet? ..................................................................................................................46 
Buktalare – inte ovanligt...............................................................................................................46 
Missnöjda källor ...........................................................................................................................46 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING...................................................................................47 
TILLÄGG .............................................................................................................................................48 
LITTERATUR - OCH KÄLLFÖRTECKNING...............................................................................50 
BILAGOR.............................................................................................................................................53 

Bilaga 1  – mall för intervjuer ......................................................................................................53 
Bilaga 2 - artiklar .........................................................................................................................58 

 
 

 3



Södertörns högskola 
Journalistik och Multimedia 
C-uppsats Journalistik V07 

Inledning 
 

”En förutsättning för en väl fungerande demokrati är en väl fungerade 

samhällsjournalistik, det påståendet är knappast kontroversiellt. Endast väl 

informerade medborgare kan ta ansvar för sitt eget samhälle. För flertalet svenskar 

är journalistisk rapportering – framför allt nyhetsrapportering – den viktigaste källan 

till kunskap om samhället och världen. ... För demokratins skull behövs därför kraven 

på journalistiken ställas högt.”3

 

Det skriver journalisten Anders R. Olsson i sin bok Lögn, förbannad lögn och 

journalistik år 2006. Få nyhetsjournalister skulle argumentera emot detta påstående. 

Få kan dock leva upp till de höga kraven. Idealet blir sällan verklighet.  

 

Det är viktigt att publiken är medveten om detta när de läser, lyssnar och tittar på 

nyhetsflödet. Om publiken reflekterar över hur journalisten arbetar kan den förstå 

varför den läser det den läser, vara en kritisk granskare av utbudet och fylla i 

eventuella luckor själv.  

 

I dagens nyhetsarbete dominerar källorna. ”Journalistik är i mycket en upprepning 

av vad olika källor säger. Man gör en artikel på en källa, sen får någon bemöta det. 4

Källor är en snabb väg till information. Källor ger artikeln trovärdighet. En expert 

eller ett ögonvittne har uttalat sig. Han eller hon vet hur det ligger till. Eller? Vi får 

sällan om någonsin höra vad de anser om artikeln de medverkat i. Blev de 

missförstådda? Blev de felciterade? Eller blev de inte intervjuade alls? 

 

Journalister granskar andra människor, men deras arbete blir sällan kontrollerat. Jag 

har hittat två svenska studier som undersöker källors erfarenheter av att bli intervjuade 

och citerade, en c-uppsats från 2003 om storstadspress5 och en b-uppsats från 2004 

om kvällspress6. Min vinkel är lokalpressen.  

                                                 
3 Anders R. Olsson, (2006) Lögn, förbannad lögn och journalistik, s 7 
4 Anders Sahlstrand, (2000) De synliga, s 115 
5 Johan Taubert, (2003) Hur känns det efteråt? Nyhetskällor berättar 
6 Magnus Kull et al., (2004) När jag var med i tidningen 
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Syfte & frågeställningar 
 

Syftet är att genomföra en empirisk undersökning och låta källor som citerats i 

lokaltidningen Vestmanlands Läns Tidning berätta vad de tyckte om intervjun och 

artikeln och relatera deras erfarenheter till tidigare forskning i ämnet och även till de 

normer och etiska principer (om hur källor ska behandlas) som finns inom 

medieforskningen och nyhetsjournalistiken. 

Frågeställningar 

■ Vad tycker de citerade källorna om intervjuerna? 

■ Vad tycker de citerade källorna om artikelns innehåll? (Är de korrekt citerade?) 

■ Skiljer sig erfarenheterna mellan de citerade källor som är vana vid att bli 

intervjuade och citerade i tidningarna från dem som inte är vana? 

■ Vilka likheter och skillnader finns i resultatet beroende på om källorna citerats i 

lokalpressen (denna studie) jämfört med storstadspressen och kvällspressen (tidigare 

studier)?  

 

Eftersom denna undersöknings resultat ska jämföras med studien på storstadspress 

och kvällspress och sammanfatta den ackumulativa kunskapen har vissa 

frågeställningar inspirerats från de tidigare undersökningarna.  

 

 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt förklarar jag varför etik är ett väsentligt ämne inom journalistiskt arbete 

och forskning. Fokus ligger framförallt på olika frågeställningar och problem som 

påverkar de muntliga källorna och hur de påverkar medierna. 

Verklighet mot ideal 

Idag skiljer massmedierna på åsikter och fakta och ska fungera som en så kallad tredje 

statsmakt. Medierna/journalisterna ska vara oberoende och deras arbete är att granska 

myndigheter och andra makthavare. Genom att göra detta genomför journalisterna sin 
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främsta och ideala arbetsuppgift - att främja demokratin. Det kallas den klassiska 

principen för journalistik. Den kan även sammanfattas i tre nyckelord: saklighet, 

allsidighet och neutralitet. Den klassiska principen är ett ideal vi aldrig kan nå, men vi 

kan sträva efter det. Vi kan sätta våra journalistiska handlingar och arbete på en skala 

med den klassiska principen i den ena ändan och manipulering och propagandalögner 

i den andra.7  

Mediernas utnyttjande av makten – lögner och sensationer 

I The Elements of journalism säger författarna och journalisterna Bill Kovach och 

Tom Rosenstiel att journalisters främsta ansvar är att berätta sanningen och vara 

lojala mot medborgarna. De säger även att så är sällan fallet i dagens medievärld.8 

De menar att skepticism har invaderat hela vår intellektuella värld, och den ”gamla” 

journalistiken som handlade om att verifiera material har ersatts av en ny journalistik 

som istället fokuserar på att hävda sig. Internet och annan teknologi har gjort 

information extremt lättillgänglig och istället jagar journalister något spännande, ofta 

en tolkning, snarare än fakta.9  

 

Den franska sociologen Pierre Bourdieu har uttryckt en djup oro för mediernas 

utnyttjande av sin makt, speciellt televisionen. Han menar att den svikit sin 

demokratiska uppgift att informera och upplysa. Istället är det sensation och att sälja 

som blivit huvuduppgifterna och skvaller och kändisar kallas numera för 

nyhetsmaterial.10  

 

Journalisten Maria-Pia Boëthius är också starkt kritisk till dagens mediesamhälle och 

säger ”Att medierna skulle spegla verkligheten är inte sant”. Hon säger att mediernas 

goda makt har övertagits av propaganda som hon anser är den övervägande delen av 

mediebudskapen idag.11 Hon påpekar att eftersom medierna är en egen makt så borde 

även de kontrolleras på samma sätt som till exempel myndigheter och hon har länge 

debatterat för en ökad granskning av svenska journalister. 12

                                                 
7 Torsten Thurén, (1998) Ljusets riddare och djävulens advokater 
8 Bill Kovach & Tom Rosenstiel, (2001) The Elements of Journalism, s 12-13 
9 Ibid., s 75-76 
10 Pierre Bourdieu, (1996) Om Televisionen, Stockholm 
11 Maria-Pia Boëthius, (2001) Mediernas svarta bok, s 11-14 
12 Maria-Pia Boëthius, (1994) Makt och ärlighet, s 110-114 
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Journalisten och författaren Bengt Nerman pratar om begreppet ”dramafabrik” när 

han beskriver journalistiskt arbete. Han menar att journalister inte är fria och 

självständiga även om de etiska principerna säger så. Journalister befinner sig i ett 

maskineri, en slags fabrik, som producerar material som ord och bild. Att fokus ligger 

på att sälja är inte en bra grund för god journalistik.13  

 

Journalisten Anders R. Olsson skriver i sin bok Lögn, förbannad lögn och journalistik 

att medierna idag inte kan uppfylla baskraven för god journalistik. Han är oroad över 

att den mediekritik som existerar aldrig får någon egentlig effekt. När den är allmänt 

hållen får den inget svar alls, ingen journalist eller redaktion känner sig träffad. När 

kritiken är specifik och utpekande utlöser den offentliga diskussioner som är så 

förutsägbara att man kan tala om ceremonier och resultatet är obefintligt.14

 

En amerikansk branschorganisations studie från 1980 (Meyer, 200415) visade att 

ungefär 50 procent av alla nyhetsartiklar innehöll fel av något slag. Enligt Anders R. 

Olsson finns det ingen anledning att tro att svenska medier skulle vara bättre. Med 

tanke på att arbetstempot har höjts på redaktionerna och att korrekturläsandet 

successivt har avskaffats i Sverige under 1980- och 1990-talen kan antalet bagatellfel 

mycket väl ha ökat. Att journalister medvetet ljuger är ovanligt, enligt Olsson. Han 

talar dock om fem olika sorters ljugande i journalistiska sammanhang. 

 

1. Rena sakfel – Dessa ”lögner” är relativt ovanliga. Journalister kan slarva, 

missförstå intervjusvar eller helt enkelt bli lurade av sin källa.  

2. Ljugande genom ombud – Journalisten hittar en människa som påstår något 

spännande och citerar rakt av, utan att ta reda på om det faktiskt stämmer. 

Skämtet ” Kolla aldrig en bra nyhet, den kanske spricker” är ibland helt sant. 

3. Ljug om händelser eller personer genom faktaurval – Journalisten 

obegripliggör människors handlingar eller samhälleliga skeenden genom att 

pressa in dem i en schablon och redovisar endast fakta som passar schablonen. 

                                                 
13 Bengt Nerman, (1997) Den offentliga lögnen, s 50-51 
14 Olsson, (2006) Lögn, förbannad lögn och journalistik, s 36 
15 Ibid., s 93 
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4. Ljug genom faktaurval om sociala förhållanden och främmande kulturer – 

Rapporteringen skiljer ”svenskar” från ”de andra”. En vanligt förekommande 

företeelse som grundar sig i de rädslor och fördomar som existerar i samhället. 

5. Ordval -  Många nyheter publiceras som inte nödvändigtvis är sanna. Till 

exempel smygs ordet ”kan” ofta in, speciellt i kvällspressen, och signalerar att 

journalisten inte vet om informationen stämmer eller inte. 

 

Anders R. Olsson påpekar att vinkling inte räknas som en lögn och att en 

nyhetsartikel utan vinkling inte existerar. 16

Etiska regler och begränsningar vid källhantering 

Mediernas makt är inte utan begräsningar, utan etiska regler har en central roll i det 

journalistiska arbetet. I Spelregler för press, radio och tv finns det bland annat 

regler för hur källor ska hanteras och mötas i det journalistiska arbetet. Här poängteras 

det att man ska vara kritisk mot nyhetskällorna. Man bör kontrollera sakuppgifter så 

noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Man bör 

ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. 

En annan regel är att vid anskaffning av material ska man tillmötesgå rimliga 

önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras 

uttalanden återges. Man bör även visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt och 

upplysa den intervjuade om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för 

information.17

 

En källa har även rätt att välja om hon/hon vill vara anonym. I källskyddet, som är en 

del av Tryckfrihetsförordningen, konstateras det att personer som lämnar uppgifter för 

publicering har rätt att vara anonyma.18

 

För den som känner sig drabbad och kränkt av massmediernas bevakning finns det 

möjligheter att anmäla artikeln eller inslaget till Allmänhetens Pressombudsman 

(PO), granskningsnämnden för radio och tv samt till yrkesetiska nämnden. För att 

                                                 
16 Olsson,  Lögn, förbannad lögn och journalistik, s 95-158 
17 http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437&_dad=portal&_schema=PORTAL 2007-04-19 
18 http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,2214308&_dad=portal&_schema=PORTAL 2007-04-27 
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anmäla en tidning till PO måste personen själv vara drabbad och att anmälan görs 

minst tre månader efter publiceringen.19

Pressetikens utgångspunkt 
 

Att utöva pressetik som driver publicistisk återhållning är inte fördelaktigt, enligt 

Hans-Gunnar Axberger. Pressetikens utgångspunkt bör alltid vara att publicera, inte 

att undanhålla information. Utan en stark publiceringsinstinkt inom pressen minskar 

behovet av en pressetisk diskussion. Yttrandefrihetsideologin är inte bara en rättighet 

utan en moralisk skyldighet. I varje avvägning där negativa konsekvenser av 

publicitet ska bedömas, bör denna princip vägas in och vägas tungt.20

Källor påverkar vilka nyheter som blir valda 

Vilka källor som är involverade i ett uppslag, deras relation till pressen och deras 

ställning i samhället kan på olika sätt påverka om en nyhet blir vald. Fyra olika 

modeller förklarar skälen till att de nyheter som publiceras blir valda. 

 

Urvalsmodellen 

Medieforskaren Håkan Hvitfelt har gjort en undersökning av förstasidorna i sex större 

svenska dagstidningar under 1985. Han ville granska nyhetsvärderingen och svara på 

frågan hur stor sannolikheten är för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras, 

placeras på första sidan och bli huvudartikel. Han kom framtill att chansen för detta 

ökade ju mer nyheten behandlade: 

 

1. politik, ekonomi samt brott och olyckor 

2. och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd 

3. till händelser och förhållanden 

4. som är sensationella eller överraskande 

5. handlar om enskilda elitpersoner 

6. och beskrivs tillräckligt enkelt 

7. men är viktiga och relevanta, 

8. utspelas under kort tid men som del av ett tema, 

                                                 
19 Jörgen Lundälv, Det talande offret, s 134 
20 Hans-Gunnar Axberger, (1994) Pressetik, s 8-9 
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9. har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor21 

 

Tryckmodellen 

Medierna som organisation arbetar under ett tryck utifrån som påverkar vad som 

kommer med i tidningen och hur det beskrivs. Dessa kommer i form av ekonomiska 

krafter, intressegrupper, stat och myndighet och politiska och sociala organ. Enligt 

tryckmodellen är källorna en av de faktorer som kan utnyttja sitt val att inte delta eller 

att erbjuda informationen exklusivt för att påverka hur ett ämne framställs.22

Källornas tryck minskar dock om artikeln har många källor, inte skildra en konflikt 

eller inte rör ämnena politik och näringsliv.23

 

Hierarkiska förklaringsmodellen 

En medieorganisation har olika nivåer som påverkar innehållet. De amerikanska 

forskarna Shoemaker och Reese delar in de olika nivåerna i en individnivå (tex 

journalisternas åsikter), en medierutinnivå (exempelvis etiska reglar), en 

organisatorisk nivå (allmängiltiga åsikter och normer i samhället). Enligt denna 

modell har en högre nivå inflytande över underliggande nivåer.24 Enligt Bengt 

Johansson är nivåerna inte alls så statiska utan den som har störst inflytande varierar 

från fall till fall.25

 

Nyhetsmarknadsmodellen 

Journalisten arbetar på en marknad där alla olika aktörer är beroende av varandra. 

Tidningen erbjuder redaktionellt material som konsumenterna är beredda att betala 

för. I detta fall är alltså konsumenterna speciellt viktiga eftersom de är potentiella 

kunder till tidningens annonsörer.26 Enligt medieforskaren Anders Sahlstrand finns 

det en specifik skillnad mellan annonsörer och källor. Annonsörerna betalar tidningen 

med pengar och källorna betalar med information.27

                                                 
21 Håkan Hvitfelt,(1985) På första sidan, En studie i nyhetsvärdering 
22 Dennis McQuail,(2005) Mass Communication Theory, s 290-294 
23 Anders Sahlstrand, (2000) De synliga, s 182 
24 Pamela J Shoemaker, Stephen D Reese, (1996) Meditating the message, s 139 
25 Bengt Johansson, (1998) Nyheter mitt ibland oss, s 21-22 
26 Roger Picard G, (1989) Media economic: concepts and issues, s 17-18 
27 Sahlstrand, De synliga, s 182-183 
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Intervjun och citatet – symboler för makt 

Under 1900-talet utvecklades intervjun på ett sådant sätt att den blev den dominerande 

formen för tal och textproduktion i massmedierna. Den har haft en stor betydelse för 

utvecklingen av journalistiken i sig. I början av 1900-talet blev den en specialiserad 

och exklusiv metod som karaktäriserade modern journalistik. Intervjun är även en 

symbol för journalistikens autonomi, makt och position i samhället.28 Det lilla korta 

utdraget från intervjun, det så kallade citatet, blev snabbt ett sätt att reproducera 

andras åsikter i tidningen under 1900-talet. Idag är de naturliga och vanligt 

förekommande delar i en nyhetstext.29

 

Studier av nyhetsintervjuer och andra former av medieinteraktion är ovanliga. 

Forskning tenderar att prata mer om hur det borde vara, inte hur det faktiskt är. Men 

vissa saker har dock undersökts, till exempel har interaktion och yttranden analyserats 

på mikronivå. Analytiska studier av intervjuer fokuserar dock oftast på själva 

intervjun och inte på resultatet.30

Källan – central i nyhetsrapportering 

Nyhetskällornas roll i journalistiken har länge varit känd. Redan i den amerikanska 

pressutredning 1947, den så kallade Hutchinskommissionen, var källorna ett 

studieobjekt. Deras stora betydelse för journalistiken har länge betonats av både 

medieforskare och praktiker. Leon V Sigal, en amerikansk medieforskare, hävdar att 

”källorna gör nyheterna”.31

 

Lars Furhoff (före detta rektor, Journalisthögskolan) säger att de muntliga källorna är 

svårare att hantera än de skriftliga, eftersom de helt enkelt kan vägra att uttala sig. Det 

är därför mycket värdefullt för en journalist att ha ett kontaktnät eller nyhetsnät, det 

vill säga ett nät av muntliga källor som de regelbundet får upplysningar och tips ifrån. 

Detta kan skapa komplikationer på grund av den nära relationen som utvecklas mellan 

journalist och källa och leder oss vidare till begreppet närhetsproblematik. 32  

                                                 
28 Mats Ekström et al.,(2006) News from the Interview Society, s 9 -16 
29 Ibid., s 9 -16 
30 Ibid., s 10-11 
31 Sahlstrand, De synliga, s 11-12 
32 Lars Furhoff, (1986) Makten över journalistiken, s 100-101 
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Närhetsproblematik 

De lokala nyheterna har en unik styrka tack vare sin starka lokala förankring och en 

mycket trogen läsekrets. Närheten till läsaren påverkar i hög grad arbetet på en 

lokaltidning. Alla känner alla och den företagsledare du ska intervjua kan även vara 

din granne. En reporter på en tidning är inte bara ett okänt namn utan ett känt ansikte, 

och det avdramatiserar kontakten mellan journalisten och allmänheten. Många 

lokaltidningen verkar i ett hårt klimat, där intäkterna kommer både från annonsörer 

och från prenumeranter. Det gör att tidningen blir beroende av ortens ledande 

annonsörer och gör granskningen av dessa svårare.33

 

Larsåke Larsson (docent i medie- och kommunikationsvetenskap) har utfört en studie 

där han bland annat har undersökt olika kommunaktörers (politiker, tjänstemän) 

relation till journalister. I dessa intervjuer återkommer närhetsproblematiken. Det 

framkommer att det inte är ovanligt att journalisten och källorna har en relation 

utanför arbetet där de pratar om till exempel fritidsintressen och semestrar. Men de 

flesta betonar att man inte umgås privat. För journalisten är det speciellt viktigt att 

bevara en balans i detta förhållande, så att hon/han kan upprätthålla objektiviteten i 

sitt arbete 34

Journalistens påverkan på citatet 

Varje källa har rätt att bli korrekt återgiven i medierna. Inte bara sakuppgifter ska vara 

korrekta utan uttalanden ska återges exakt, utan tillspetsningar eller andra 

förvrängningar. Tyvärr fungerar inte verkligheten så.35  Man kan säga att journalisten 

påverkar yttranden på tre olika nivåer - genom att förvandla tal till text, genom val av 

ord och syntax och genom att ta yttranden ur sitt sammanhang till exempel i rubriker 

eller underrubriker.36

 

Förvandlingen från talspråk till skriftspråk är oundviklig om den citerade källan ska 

låta logisk och skärpt, till exempel så rättar man till konstiga ordföljder och 

                                                 
33 Per Amnestål et al., (2005) Så arbetar en journalist, s 57, 68 
34 Larsåke Larsson, (1998) Nyheter i samspel, s 107-111 
35 Ibid., s 131 
36 Ekström, News from the Interview Society, s 28-31 
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ointressanta bisatser tas bort.37 Den etiska linjen mellan att förbättra ett citat och 

ändra innebörden är dock tunn. Ibland försvinner den helt, speciellt om en reporter 

korrigerar någons uttalande redan vid antecknandet på fält och sen skriver om ännu 

mer när han/hon kommer tillbaka till redaktionen, för att sedan lämna över till en 

korrekturläsare som ändrar ännu mer. Det kan då vara omöjligt för källan att känna 

igen sig i den publicerade artikeln. Den gyllene regeln, när det handlar om att välja 

och korta citat, är att man bör bibehålla källans röst och framförallt inte ändra 

innebörden i deras uttalande.38

Buktalardockan 

Ibland har journalisten informationen den behöver för att skriva en nyhetsartikel redan 

innan hon/han har gjort några intervjuer. Vad journalisten behöver är alltså enbart 

yttranden eller bekräftelse från en källa. Då handlar det mer om att iscensätta 

någonting och källornas betydelse för nyhetsutbudets kvalitet blir mer formaterat och 

mindre innehållsmässigt relaterat. Källan blir enbart en buktalardocka som 

journalisten styr. De källor som förstår att anpassa sig har en klar fördel. De kan till 

exempel leverera dramatiserade och slagfärdiga yttranden.39

Källan som nyhetsskapare 

Det är inte bara journalister som ”skapar” nyheter. Källorna har egna strategier för att 

synas och höras och ser medierna som en alternativ och gratis informationskanal som 

lätt kan utnyttjas.40 I en undersökning om nyhetsvärderingen har Lars Furhoff delat in 

uppslagen till publiciteten i fyra kategorier som beskriver ambitionsgraden och den 

redaktionella arbetsinsatsen när det gäller att utföra uppdragen. I tre av dessa är olika 

sorters källor initiativtagare genom tips (material som har kommit in på grund av till 

exempel tips från allmänheten/källor), inbjudningar (allt material som kommer från 

inbjudningar eller tips från olika källor som myndligheter, organisationer och företag) 

och telegram (från olika källor till exempel nyhetsbyråer, frilansare och 

allmänheten).41

                                                 
37 Torsten Thurén, (1986) Vinklad verklighet, s 7, 10-11 
38 Tony Harcup, (2004) Journalism, Principles and Practice, s 103 
39 Sahlstrand, De synliga, s 80 
40 Ibid., s 13, 83 
41 Furhoff, Makten över journalistiken, s 89-90 
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Kriterier för vanligt förekommande källor 

Anders Sahlstrand säger att det finns olika orsaker till att en källa är vanligt 

förekommande i medierna. Dessa är tidigare visad lämplighet, det vill säga att källan 

är rutinerad och skicklig, produktivitet, källan levererar mycket information till 

redaktionen, tillförlitlighet, källan har inga egenintressen, trovärdighet, källan talar 

sanning, auktoritet, källan är högt uppsatt i samhället, och mediemässighet, det vill 

säga att källan vet hur medierna fungerar och kan leverera till exempel slagfärdiga 

citat och hålla sig inom begränsad ram. En effekt av att journalister söker källor som 

”passar in” bidrar till att minska kvalitén på utbudet.42  

Olika sorters källor 

Nyhetskällor delas traditionellt in i dels muntliga källor som till exempel tjänstemän, 

chefer, politiker, poliser och privatpersoner och dels i icke-muntliga källor som 

dokument eller andra medier. De muntliga källorna delas även in i elitkällor och icke-

elitkällor. Med elit menar man en politisk och myndighetsutövande elit eller en 

utbildningsmässig eller inkomstmässig elit. Exempel är chefer, politiker, företagare. 

Exempel på icke-elitkällor är lägre tjänstemän, studenter och arbetslösa. Traditionellt 

skiljer man även på anonyma och icke-anonyma källor. Anonyma källor står inte med 

eget namn, men kan identifieras med kön, ålder eller till exempel yrke. Många 

anonyma källor är därför ”synliga”.43

 

Material och metod 
 
I detta avsnitt presenteras val av material, begräsningar, bortfall, utformning av 

intervjuer och de olika definitioner som undersökningen använder. 

Material  

I denna undersökning är den lokala morgontidningen Vestmanlands Läns  

Tidning (VLT) det utvalda undersökningsmaterialet eftersom jag vill komplettera den 

tidigare forskning som gjorts på området där studier på storstadspress och lokalpress 

har genomförts. 
                                                 
42 Sahlstrand., s 92-93 
43 Sahlstrand, De synliga, s 11 
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VLT utges i tabloidformat och är uppdelad i tre delar. Den första delen innehåller 

främst lokala nyheter men även delen Omvärlden (utrikes och inrikes). Del två är en 

blandning av lokala nyheter, utrikesnyheter, familjesidor etc. Den tredje delen är ofta 

sport, men ibland byter del två och tre innehåll. Tidningen ges ut sex dagar i veckan, 

inte på söndagar. VLT har en liberal profil, ges ut av Vestmanlands Läns Tidnings 

AB, 44 och upplagan var år 2006, 45 400.45

 

På Vestmanlands Läns Tidning följer man den yrkesetik som finns för journalister 

bland annat Spelregler för press radio och tv, enligt Mårten Enberg, nyhetschef och 

ställföreträdande ansvarig utgivare på VLT. Han säger även att de ofta diskuterar 

etikfrågor på möten, men de har ingen intern policy angående källhantering.46

Urval och begränsningar 

Eftersom VLT ges ut sex dagar i veckan är urvalet sex tidningar, under en period utan 

helgdagar, 16 april till 21 april, 2007. Undersökningens begränsning är lokala 

nyhetsartiklar på Västerås-sidorna i VLT. Västerås-sidorna är oftast den största delen 

i tidningen och består av de viktigaste lokala nyheterna den dagen. 

 

Jag begränsar mig till nyhetsartiklar, det vill säga inga notiser (ca 10 rader utan bild) 

eller liknande kommer att användas. Endast artiklar skrivna av reportrar på VLT 

kommer att användas, det vill säga inga artiklar från TT (Tidningarnas 

Telegrambyrå). Under denna period var det främst tre frågor som dominerade: 

vårdkrisen inom landstinget, explosionen av en silo vid värmeverket och förgiftat 

vatten i Dingtuna. Urvalet är representativt även om det förmodligen är ovanligt med 

tre ”kriser” under en vecka. 

 

Samtliga kommentarer/svar från de källor som jag har intervjuat kommer att 

presenteras i resultatdelen, det vill säga jag gör inget urval av citat från 

intervjupersonerna. Ett undantag är när de har pratat om saker som inte berört 

undersökningens syfte och de frågor jag ställt till exempel sina barn, eget skolarbete, 

problem på jobbet etc.  

                                                 
44 http://www.vltab.com/, 2007-05-10 
45 http://www.ts.se/Public/PDF/Upplagestatistik/dags_07_23feb.pdf 2007-05-03 
46 Telefonintervju med Mårten Enberg på VLT, 2007-05-07  
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Under den utvalda perioden är flera personer intervjuade flera gånger. Jag har då valt 

ut den artikel där de är citerade flest gånger/eller har störst del i artikeln. I de flesta 

fall är det samma ämne som berörs i en serie artiklar. Ett antal barn (under 18 år) har 

även intervjuats under denna period. Dessa kontaktades inte eftersom jag bedömer att 

det är svårare för barn att reflektera över artikeln och intervjun och svara på frågor 

som ”Fick du ledande frågor?”. Antal olika (det vill säga inte upprepande) (vuxna) 

personer som är namngivna och därför synliga under denna period är 71 stycken. I 

denna studie har jag enbart kontaktat synliga källor. 

Utformning av intervjuer 

De frågor som användes vid studierna av storstadspress och kvällspress var relativt 

allmänna frågor som Hur upplevde du intervjun? Fick du ledande frågor? och Är du 

citerad korrekt? Liknande intervjufrågor (se bilaga 1) används vid denna 

undersökning så att det blir lättare att jämföra resultaten. 

 

Intervjun inleds med öppna frågor för att ge personen chansen att svara utan att bli 

ledd på något sätt. Dessa kompletteras med slutna frågor med ja - och nejsvar.  

Intervjuerna sker via telefon för att öka chansen att minska bortfall som ofta är stort 

vid enkäter. Man kan även ställa många och ”krångliga” frågor vid behov och 

oklarheter kan redas ut. Problem som kan uppstå vid telefonintervjuer är att få tag på 

telefonnummer och ta sig igenom olika ”gates” som till exempel telefonsvarare och 

sekreterare. Det är även dyrt, speciellt mobilsamtal, och det tar lång tid. Risken för 

ogenomtänkta svar blir även större, eftersom personen till exempel kan känna sig 

stressad när den som intervjuar väntar ”på andra sidan linjen”.47

Bortfall 

Studien på storstadspress hade ett bortfall på 67 procent, 30 av 102 källor 

intervjuades. I b-uppsatsen var bortfallet mindre, 40 procent. Anledningen att deras 

blev mindre är förmodligen att de var tre personer som utförde intervjuerna. 

För att bortfallet ska vara så litet som möjligt har jag genomfört intervjuerna under en 

längre tidsperiod efter publicering än vid studien av storstadspress där ingen intervju 

gjordes senare än tre dagar efter publicering. Det kan även vara bra att det har gått en 
                                                 
47 Karin Dahmström, (2005) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning,  s 
95-98 
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liten tid efter intervju och publicering då erfarenheten har sjunkit in hos personen i 

fråga om och de kan se mer objektivt på situationen, men har fortfarande inte glömt 

den. Ingen intervju görs dock senare är 12 dagar efter publicering. Bortfallet är 46 

procent, vilket är stort men oundvikligt på grund av brist på tid och resurser. 

Anledningarna att 33 personer inte intervjuades är relativt okända. I ett fall avstod en 

person på grund av tidsbrist, tre personer sa att de skulle ringa upp vid ett annat 

tillfälle när de hade mer tid, men de gjorde aldrig det. Förmodligen glömde de bort att 

ringa tillbaka, för det verkade inte som om de inte ville vara med i undersökningen. I 

resten av fallen kom jag inte fram för att jag inte hittade källornas telefonnummer 

(speciellt när det var privatpersoner med vanliga namn), källorna var inte på jobbet av 

olika anledningar, de svarade inte på sina mobiltelefonnummer eller så var de på 

semester/utomlands. Det var ingen som sa att de inte ville vara med eller vägrade 

delta på grund av en bestämd orsak, annat än tidsbrist. Det finns ingen anledning att 

tro att personerna i bortfallet var mer nöjda eller mer missnöjda än de andra 

undersökta källorna.  

Definitioner     

I de två tidigare studierna på källors erfarenheter har man använt sig av de 

traditionella indelningarna av källor det vill säga i elit - och icke-elit. Man syftar då 

på en inkomst- eller utbildningsmässig elit. 48 Man har även antagit att grupperna som 

kategoriserats som elitkällor är medievana och att icke-elitkällor inte är det. 
 

Elitkällor 

- politiker på riks - och lokalnivå samt fritidspolitiker 

- företrädare för statliga institutioner, rättsväsende, polismyndligheten 

- chefer, verkställande direktörer, informatörer och talesmän för större företag, stora organisationer och 

fackförbund 

- oberoende experter, forskare  

- kända personer 

Icke-elitkällor 

-Lägre tjänstemän och chefer på mellannivå 

- Företrädare för föreningar 

- Enskilda personer49

 
                                                 
48 Sahlstrand, De synliga, s 11 
49 Taubert, Hur känns det idag? Nyhetskällor berättar 
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Jag vill dock inte anta att elitkällor är medievana och att icke-elitkällor inte är 

medievana. Jag kommer därför att dela in resultatet på två olika sätt, dels efter de 

traditionella kategorierna och dels genom att dela in resultatet i kategorierna vana 

källor och icke-vana källor. Detta för att lättare kunna se skillnader och likheter i det 

ackumulativa materialet och särskilja tidigare resultat med denna undersöknings.  

 
Vana källor – källor som säger att de är vana vid att vara med i pressen, eller där det framgår att de är 

vana genom hur de besvarar frågorna. Det vill säga man behöver inte ha en politikers vana av medier 

utan att vara van innebär att de vet hur en journalist arbetar på grund av tidigare erfarenheter. De förstår 

att deras citat omformuleras och förenklas, att ämnet förenklas, de vet själva hur de ska uttrycka sig för 

att det ska bli så bra som möjligt och att de till exempel vet att de måste säga till om de vill kolla citat 

innan publicering. 

Icke-vana källor – källor som säger att de inte är vana, eller där det framgår att de inte är det genom 

hur de svarar på frågorna.50

 

Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i fyra avsnitt. Avsnitt I är kvantitativa uppgifter om 

intervjupersonerna. Avsnitt II är kvantitativa och kvalitativa svar på frågorna under 

intervjuerna. Avsnitt III är speciella fall. Avsnitt IV beskriver skillnader och likheter i 

de tre studierna.  

Avsnitt I – kvantitativa uppgifter 
 
 
Källfördelning: 

Antal artiklar där minst en person citerats: 57 varav 28 är med i denna undersökning 

Antal olika personer som citerats under perioden: 77 

Varav  män  48 (63 procent) 

 kvinnor 23 (29 procent) 

 anonyma 6 (8 procent)  

 

 elit  41 (58 procent) 

 icke-elit 30 (42 procent) 

 
                                                 
50 Författarens (Maria Björkmans) egna definitioner 
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Antal olika personer som är namngivna och därför synliga är: 71 

Antal personer som deltar i undersökningen: 38 

Varav män 26 (68 procent) 

Kvinnor 12 (32 procent) 

Elit  24 (63 procent) 

Icke-elit 14 (37 procent) 

 

Inga barn (under 18) har räknats med i ovanstående siffror.  

Antal barn som har intervjuats under perioden: 6  

 

Källor som återkommit: 

Göran Vikergård – avdelningschef, Mälarenergi vatten produktion, 2 ggr 

Lars-Olof Svensson, chef för divisionen kirurgi, 2 ggr 

Magnus Edlund, landstingsråd (m), 2 ggr 

Carina Färm, VA-chef Mälarenergi, 3 ggr 

Göran Landerdahl, (Fp) NCC nämndens ordförande, 2 ggr 

Andreas Mörén, miljö - och hälsoskyddsinspektör, 2 ggr 

Anders Satrell, chef för ortopedkliniken, 2 ggr 

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare, 2 ggr 

 

Representation av olika grupper (inom parantes de som intervjuats) som ingår i 

undersökningen.  

Elit, totalt 41 (24) personer 

Politiker        15(8)  

Talesmän för polis, rättsväsende och statliga institutioner  9(4) 

Talesmän och ombud från fackförbund    4(2) 

Informatörer och högt uppsatta personer på stora företag  9(7) 

Oberoende experter, forskare      4(3) 

Kända personer       - 

Icke-elit, totalt 30(14) antal personer 

Lägre tjänstemän, chefer på mellannivå    11(5) 

Företrädare för föreningar      7(6) 

Enskilda personer        12(3) 
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Dessa 38 personer som intervjuats har efter egna kommentarer även delats in i: 

 

Vana källor        (33) 

Icke-vana källor        (5) 

 

Hur många av de personer i bortfallet som är medievana eller går inte att bedöma 

eftersom kriteriet för att hamna i en av dessa kategorier är att personen själv uttrycker 

att hon/han är medievan eller inte. 

 

Åldersfördelning bland de källor som ingår i undersökningen 

År  Elit  Icke-elit Antal totalt   

18-25  -  1  1 

26-35  3  2  5 

36-45  5  7  12 

46-55  8  -  8 

56-65  8  4  12 

66-  -  -  - 

 

År  Vana  Icke-vana Antal totalt 

18-25  1  -  1 

26-35  4  1  5 

36-45  8  4  12 

46-55  8  -  8 

56-65  12  -  12  

66-  -  -  - 

 

Längd på intervjuerna (gjorda av journalisterna på VLT) 

Minuter  Elit  Icke-elit   

0-5   4  2     

5-10   7  7    

10-15   3  1    

15-30   5  3    
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30-60   2  -    

60-90   2  1    

vet inte   1  -  

 

Minuter  Vana  Icke-vana 

0-5   6  - 

5-10   12  2 

10-15   3  1 

15-30   6  2 

30-60   2  - 

60-90   3  - 

vet inte   1  - 

 

Sammanfattning I 
 
Under perioden, 16 april till 21 april 2007, har 71 olika källor citerats i 57 artiklar. Jag 

har intervjuat 38 av dessa källor från 28 olika artiklar (se bilaga 2 för artiklar). De 

flesta källorna av är i åldern 36-65, män (68 procent) och av kategorin elit (63 

procent). De flesta intervjuades (av VLTs journalister) under en period av 5-10 

minuter. Av de 38 intervjuade är det 33 stycken som direkt eller indirekt sagt att de är 

vana vid att vara med i tidningen. 

 

Avsnitt II – intervjuundersökningen 

Resultaten av intervjuerna presenteras här i tabeller, med citat från källorna och med 

berättande text. Resultaten delas in i rubrikerna, innan intervjun, om intervjun, efter 

intervjun och om artikeln.  

INNAN INTERVJUN 
 
Kände du dig någon gång tveksam till att medverka i artikeln? 

  
   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  2 20 1 1 24 

Icke-elit källor  - 13 1 - 1    
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Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  2 29 2 - 33 

Icke-vana källor  - 4 - 1 5  n=38 

 

Det finns inga tydliga skillnader mellan elitkällor och icke-elitkällor eller mellan icke-

vana och vana vid denna fråga. Två elitkällor svarade ja varav en sa att anledningen 

var att: ”det inte längre är del av mitt uppdrag. Jag hade den rollen tidigare.” En 

annan kommenterade att ”jag har dålig erfarenhet av journalister. Jag har blivit 

felciterad så många gånger”. 

 
Vad fick dig att ställa upp?/Vem tog initiativet? 
 

Av icke-elitkällorna var det 11 personer, nästan alla, som själva kontaktade VLT, 

genom att ringa privat, genom en förening eller genom pressutskick. Av samtliga 

icke-elitkällor var det alltså enbart tre personer som inte initierade till artikeln själva. 

En (icke-van) källa ringde själv för han tyckte att någon på VLT borde skriva om det 

förgiftade vattnet i Dingtuna eftersom invånarna inte visste om det så de fortsatte att 

dricka vattnet och blev sjuka. En fjärde (icke-van) källa sa att han själv kontaktade 

VLT för han tyckte att ”de borde skriva något om vårdgarantin”. De källor som 

initierade till artikeln hade olika skäl att göra det. En källa sa att han pratade med 

VLT för ”det var av stort nyhetsvärde, det var en väldigt omfattande olycka”. En 

annan källa sa att: ”Jag tycker det är bra att man får ta upp studentfrågor.” 

 

Tre personer (icke-vana) blev kontaktade av VLT. De ställde upp av olika skäl. En 

(icke-van) källa sa att ”Det var en stor händelse och brandkår, polis och olika medier 

var där. Varför skulle jag inte berätta historien för VLT också?” En annan (icke-van) 

person sa att hon ställde upp för journalisterna bara dök upp (på hennes arbetsplats) 

och frågade om hon kunde vara med. Deras ”syfte var att ta upp vårdgarantin.” En 

tredje (icke-van) person möttes av journalister på gatan och de frågade om det dåliga 

vattnet i Dingtuna. Eftersom hon varit sjuk själv så svarade hon på deras frågor. De 

frågande dock aldrig om hon ville vara med i tidningen. Fotografen började ta bilder 

utan att säga något och hon ”protesterade” och sa att hon ”inte ville vara med på 

bild”.   
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Av elitkällorna var det sex personer som hade initierat genom pressutskick eller 

pressträff. Här är det alltså 18 stycken som blivit kontaktade av journalisten. 

Anledningarna till att de ställde upp var att ”Det är viktigt att föra fram budskapet”, 

”Reportern verkade färsk då blev jag nyfiken”, ”Frågan intresserar mig”, ”Det är 

min skyldighet, mitt ansvar ”, ”Det ingår i uppdraget”, ”Det är mitt jobb”, "Det är 

en viktig fråga, det ska vara total öppenhet i landstinget”, ”Det är viktigt med en 

dialog”, ”Policyn är att ha en öppen attityd när journalister ringer, ”Grabbarna 

(kollegorna) rekommenderade mig” och ”Det var en stor händelse, den både syntes 

och hördes.”  

 

Här ser man en tydlig skillnad mellan elit – och icke-elitkällor. Det är framförallt 

icke-elitkällor som initierar till artiklar och har alltså ställt upp för att de själva velat ta 

upp ett ämne i tidningen. Elitkällor har oftare kontaktats av journalister och stått till 

svars inför ett problem.  

 

 
Kände du reportern sen tidigare/blivit intervjuad av denna reporter tidigare? 
 
   Ja Nej Vet inte Totalt 

Elitkällor  5 18 1 24    

Icke-elit källor  4 10 - 14  

 

   Ja Nej Vet inte Totalt  

Vana källor  9 23 1 33    

Icke-vana källor  - 5 - 5  n=38 

 

Inga distinkta skillnader finns bland elit - och icke-elitkällor i denna fråga. De flesta 

kände inte reportern i förväg. I uppdelningen vana och icke-vana ser man att icke-

vana källor i samtliga fall aldrig pratat med reportern tidigare. De vana hade i de flesta 

fall inte pratat med reportern tidigare.  

 

En källa (tidigare yrke: journalist) berättade att på VLT tillämpar man ”hela havet 

stormar, alla ska kunna skriva om alla ämnen”. ”Det finns journalister som är 

inriktade på ett speciellt ämne”, men det betyder inte att de alltid ”täcker dem”. Han 
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tycker att ”det är fel sätt för en redaktion att arbeta på ” eftersom ”vissa ämnen är 

svårare än andra att sätta sig in i”.  

 

OM INTERVJUN 
 
Hur upplevde du intervjun?  
 

Av icke-elitkällorna tyckte de flesta, 10 av 14 stycken varav två icke-vana, att 

intervjun var ”bra”, ”positiv”, ”okej”, ”som vanligt” eller ”som ett vanligt samtal”. 

En av dem påpekade dock att ”reportern visade att hon hade lite tid.” En annan sa att 

”reportern verkade intresserad och det är positivt”.  

 

Av elitkällorna upplevde 13 av 24 personer att intervjun var ”positiv”, ”bra”, ”okej” 

eller ”inget speciellt”. En person sa: ”jag är luttrad” och en annan: ”vi var ju ett helt 

gäng” (pressträff) en tredje: ”de förstod och lyssnade”. En person upplevde att 

journalisten var ”lite frågande”. En annan tyckte att det var ”bra att de tog upp ämnet 

(angående explosionen av silon), det var ju en extrem situation.” En annan sa att det 

var ”professionellt hanterat. Han styrde inte mina svar”. En annan sa ”inget särskilt, 

det var en sansad journalist”.  En person sa att han ” var positiv till att få föra vårt 

budskap”. En annan sa att ”det var en intervju bland många andra. Det är viktigt att 

man möter media korrekt”. En liknande åsikt fördes fram av en annan person: ”jag är 

van vid att prata med journalister, man måste tänka på hur man uttrycker sig. En 

annan påpekade att han är ”lite skeptisk mot reportrar – i mitt jobb blir det så (polis). 

De är ett nödvändigt ont. Den här reportern verkade färsk och det var bra.” En annan 

källa tyckte inte att reportern var påläst och tyckte inte att han var proffsig. Han 

upplevde intervjun som ”ostrukturerad” och han tyckte reportern verkade ”klumpig”. 

”Reportern ville ha de svar han ville ha sen sket han i resten.” Han upplevde att 

reportern ville att någon skulle uttala sig negativt och så citerade han enbart negativa 

saker. Så trots att denna person inte är negativ till frågan framstår det som så. Han 

”kände inte igen sig själv” i intervjun. En annan källa sa att han har ”bra 

kommunikation med just den reportern”. Han tycker att medierna är ”seriösa, i alla 

fall lokala, inte alltför mycket sensation. ...  Att ställa upp på intervjuer ligger i 

uppdraget.” 
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Hur var frågorna du fick? 
 

Av icke-elitkällorna tyckte 8 av 14 stycken, att frågorna var ”relevanta” och/eller 

”bra”.  En sa att det var ”bra att man fick chansen att ändra saker som blev fel.” En 

person tyckte att frågorna var ”kunniga” och ”sammansatta”. En (icke-van) källa 

hade mejlat information innan så frågorna handlade om saker som han skrivit. 

Journalisterna ville ha ytterligare information så de ställde följdfrågor till det skrivna 

materialet. En annan källa tyckte att frågorna var ”relevanta men knepiga”. Det 

handlade om ”en komplex fråga” (silon som exploderade). Den (icke-vana) källan 

(som informerade om förgiftat vatten) sa att det var mest han som ställde frågor till 

journalisten. Han sa att det kändes som om journalisten var på Mälarenergis sida och 

han försökte förklara varför de agerat som de gjort. ”Det var som om reportern var 

gift med den där Carina Färm (chef, Mälarenergi).” En annan (icke-van) källa sa att 

hon inte fick så många frågor, hon berättade mest själv. Två personer tyckte att 

frågorna de fick var ”ostrukturerade”. En person sa att: ”När de inte fick det material 

de ville, så drog de.” och en annan sa att: ”Reportern visste inte vem hon pratade 

med.  Det kändes som om hon fiskade efter ett scoop.” 

 

Av elitkällorna var det 17 av 24 stycken som tyckte att frågorna var antingen ”bra” 

”okej”, ”adekvata” eller ”bra”. Andra kommenterar var ”sammansatta”, ”kunniga" 

”tydliga” ”enkla” och ”klara”.  En person sa att ”det var en besvärlig situation och 

man är utsatt, så det är svårt att ge bra svar.” Flera personer ansåg att frågorna var 

”förenklade” eller ”enkelspåriga”. En sa att journalisten ” inte hade inte så mycket 

kunskap om landstingsfrågor, men frågorna var hyggligt adekvata.” En annan person 

upplevde inte att reportern visste vad han pratade om. ”Jag tycker att reportrar ska 

vara pålästa och han var inte det. Kompetensnivån var låg. När det är den reportern 

som är van vid landstinget är det inte samma sak. De (VLT) borde se till att samma 

personer skriver om samma sak så de är insatta.” En annan källa (tidigare yrke: 

journalist) sa att: ”Jag har nästan aldrig blivit felciterad och har jag blivit det är det 

ofta missförstånd, det är inga illvilliga citat”. 

 

Det fanns inga tydliga skillnader mellan icke-elit och elitkällorna vid denna fråga. 
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Fick du ledande frågor? 
 
    Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor   6 13 2 3 24 

Icke-elit källor   - 8 6 - 14 

 

    Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor   6 20 3 3 33 

Icke-vana källor   - 1 4 - 5 n=38 

 

Enbart elitkällor bedömde att de fått klart ledande frågor. Det var dock fyra av fem av 

de ovana som tyckte att de delvis fick ledande frågor. En källa (politiker) sa att ”det 

får man alltid av journalister”. 

 

Fick du relevanta frågor? 
 
    Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor   18 1 2 3 24 

Icke-elit källor   13 - 1 - 14 

 

     

    Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor   26 1 3 3 33 

Icke-vana källor   5 - - - 5 n=38 

 

De allra flesta tyckte att frågorna var relevanta och inga skillnader mellan olika 

grupper kunde urskiljas. 

 

Ställde reportern de frågor du förväntat dig? 
 
   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  16 1 5 2 24 

Icke-elit källor  9 - 5 - 14 

 

   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  22 1 8 2 33 

Icke-vana källor  3 - 2 - 5 n=38 
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De flesta fick de frågor som de hade förväntat sig. En elitkälla ansåg inte att han fått 

det. Han menade att reportern ”inte kunde någonting om ämnet” och det verkade som 

om han enbart letade efter en ”syndabock”. 

 

Tycker du att du fick tillräckligt med tid på dig när du skulle besvara reporterns 

frågor? 
   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  20 2 - 2 24 

Icke-elit källor  13 1 - - 14 

 

   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  29 2 - 2 33 

Icke-vana källor  4 1 - - 5 n=38 

 

De flesta svarade att de fick tillräckligt med tid. Ett par personer påpekade att 

situationen var stressig eftersom journalisten var det. En person sa att reportern 

”klippte av”. 

 
Upplevde du att du fick säga allt du hade att säga? 
 
   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  17 3 2 2 24 

Icke-elit källor  8 3 2 1 14 

 

   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  22 5 4 2 33 

Icke-vana källor  3            1  - 1 5 n=38 

 

Här kan inga tydliga skillnader mellan de olika grupperna urskiljas. En icke-elitkälla 

sa: ”Jag vet spelets regler. Man får aldrig säga allt man har att säga. Man vill alltid 

utveckla mer.” Hon upplevde att journalister alltid har brist på tid och plats (i 

tidningen). En politiker sa att ”Det är ju alltid så att journalister sorterar kraftigt. 

Sammanhanget drabbas, bara en del kommer med, man blir besviken.” En annan 

politiker sa att ”man är alltid på väg, samtalet var så kort” 
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Kände du någon slags förväntan eller krav från journalisten att svara på ett visst 
sätt? 
 

   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  2 18 1 2 24 

Icke-elit källor  1 12 1 1 14 

 

   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  2 26 2 3 33 

Icke-vana källor  1 4 - - 5 n=38 

 

En person tyckte det eftersom reportern var ”ledande”. En annan sa att han ”visste 

vad de ville att jag skulle berätta.” En annan källa sa att det var ”förutsägbarhet vad 

jag skulle svara på. Jag hade blivit förvånad om det inte var så.”  En källa sa att: 

”Det är inte många som kan styra mig.” En politiker svarade på denna fråga genom 

att påpeka att ”när man är politiskt aktiv lever man i symbios med journalisten.” 

En källa sa att ”det är ju hans jobb, det skulle ha varit konstigt om han inte gjort det” 

 

Inte heller här kan jag urskilja några specifika skillnader. 

 

Kände du att du kunde säga vad du tycker? 

 
   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  16 2 1 5 24 

Icke-elit källor  13 - - 1 14 

   

   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  24 2 1 6 33 

Icke-vana källor  5 - - - 5 n=38 

 

En elitkälla (före detta journalist) sa att ”det är viktigt att aldrig ljuga även om man 

inte kan berätta allt. Jag säger aldrig inga kommentarer utan jag säger att det finns 

mer information men jag kan inte uttala mig om den.” ... ”Vi möts i en gemensam 

respekt. Det är ju deras jobb.” En (polis) källa sa att ”det kan man aldrig göra inom 

polisen”. Han menade då att han inte får säga detaljer om utredningar till medierna. 

Här finns det inga skillnader mellan olika källor. 
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EFTER INTERVJUN 
 
Hur kändes det efter du blivit intervjuad? 
 

Av icke-elitkällorna var det tre stycken som sa att de inte upplevde det som något 

speciellt eftersom de var vana. De allra flesta, åtta stycken, sa att det kändes ”bra”, 

”positivt” eller ”helt okej”. En av dem kommenterade att: ”Jag var nöjd med det jag 

sagt.” En (icke-van) källa sa: ”Det kändes bra på alla sätt och vis”. Två av dem 

poängterade att de ”brukar” och även i detta fall ”bad att få artikeln uppläst innan 

publicering”. ”Faktafel ska ju inte finnas om det inte behövs.”  En (icke-van) person 

tyckte att det kändes ”ganska bra”, för att hon hade hindrat dem från att skriva om sin 

originalidé eftersom den inte stämde med verkligheten. En (icke-van) var ”positivt 

överraskad” av intervjun, den var ”bättre än de brukar vara”. En tyckte att det var 

inte var något speciellt, ”den påverkade inte mig”.  En (icke-van) källa tyckte att 

intervjun var stökig och reportern ställde frågor som hon inte kunde svara på. ”Så det 

hade kunnat så vad som helst i artikeln, jag visste inte vad som ingick i intervjun.” En 

annan (icke-van) källa tyckte det var ”spännande och nervöst”.  

 

Av elitkällorna tyckte de allra flesta, 18 stycken, att det kändes ”bra”, ”okej”, ”som 

vanligt” eller ”inget speciellt”. Flera av dem kommenterade ytterligare. En av dem sa 

att: ”Jag har kontakter med VLT flera gånger om dagen så det var inget speciellt.” 

En annan sa att: ”jag kände inga obehagskänslor.”  En källa påpekade att han hade 

”bra förtroende för den journalisten – magkänslan var bra” En källa sa att det var 

”en av de bättre intervjuerna, VLT återger inte alltid det vi säger.” En person sa att 

”jag har lärt mig att tänka på vad jag säger” En källa sa att hon ”uppskattade att 

journalisten var noggrann, han ringde upp och kollade fakta”. En politiker var nervös 

för att ”VLT är lite på hugget. De vill sätta dit politiker. De tycker vi är elaka.  Men 

de är ofta bra på att skicka över citat. Jag blev glatt överraskad, han hade skrivit det 

jag sa. Vi yttrar oss ofta obegripligt. Det är inte så lätt att prata så att en utomstående 

förstår.” Endast en källa tänkte inte alls på intervjun efteråt. Två källor ansåg inte att 

de blivit intervjuade, varav en höll presskonferens och den andra hade blivit citerad 

från ett uttalande han gjort tre månader tidigare och som inte längre var aktuellt. 
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Här kan man inte se några skillnader mellan icke-elit och elitkällor. De som hade mer 

negativa upplevelser var dock främst tre av de icke-vana källorna. Men två av de fem 

källorna tyckte att det kändes bra. De flesta icke-elitkällorna var dock vana vid att 

vara med i tidningen. 

 

Fick du läsa hela eller delar av artikeln före publiceringen? 
 
   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  2 21 - 1 24 

Icke-elit källor  3 11 - - 14 

 

   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  5 27 - 1 33 

Icke-vana källor  - 5 - - 5 n=38 

 

Ingen av de ovana källorna fick läsa artiklarna innan publicering. Ingen av dem hade 

tänkt på att fråga om det men flera hade velat läsa artiklarna. Annars finns det inte 

några stora skillnader.  En icke-elitkälla sa att ”det är trevligt när de förstår varför 

man vill läsa artikeln, fakta ska bli rätt.” En icke-elitkälla blev kontaktad av 

journalisten som kollade att allt stämde. Källan hade inte bett om det men tyckte det 

var jättebra. Även en elitkälla blev uppringd av reportern som ville läsa artikeln för 

henne och efteråt sa hon till honom att: ”Det blev ju kanon. Det är precis vad vi 

pratade om.” Samma elitkälla berättade att: ”Journalisten blev glad, de är väl vana 

vid att få mycket skit.”  Hon påpekade att det var en artikel som blev ”ovanligt bra”. 

 

Om du inte fick läsa artikeln före publicering, hade du velat det? 

 
   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  7 14 - 1 22 

Icke-elit källor  7 3 - 1 11  

 

   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  11 15 - 2 28 

Icke-vana källor  3 2 - - 5 n=33 
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En icke-elitkälla sa att ”det skulle vara kul att se artikeln innan publicering”. Han 

frågade dock inte om det. En elitkälla sa att ”med facit i hand hade jag velat det.” En 

politiker sa att han enbart brukar kolla citat vid personliga intervjuer. 

 

Inga skillnader kan ses bland icke-elit - och elitkällor. Men tre av fem icke-vana hade 

velat läsa artikeln innan. Av de vana källorna kommenterade två stycken att de ibland 

ber om att få läsa men inte i detta fall. Skillnaden mellan vana och icke-vana var i 

detta fall att de vana oftast vet att de måste fråga om de vill kolla till exempel citat.  

 

Hur föreställde du dig att artikeln skulle bli? 
 

Av icke-elitkällorna var det sex stycken som trodde att den skulle bli som den blev. 

En källa tyckte att ”det är svårt att säga, men resultatet var över förväntan”. En 

(icke-van) källa ”tyckte det var svårt att föreställa sig hur artikeln skulle bli eftersom 

det lät som om reportern var på Mälarenergis sida i konflikten.” Det tyckte han var 

”konstigt” eftersom många människor blivit sjuka när de inte blivit informerade om 

att vattnet var giftigt. 

 

En (icke-van) källa sa att hon trodde det skulle komma ”mycket mer av det jag sagt. 

Ungefär 20 procent kom kanske med.” Hon ville få fram det som hänt och rikta kritik 

mot Mälarenergi. ”Det kunde ha stått mycket mer intressanta saker. Folk blev bara 

sjukare och sjukare och visste inte att det var på grund av vattnet. När man är 

magsjuk förlorar man ju mycket vätska och dricker mer vatten. Så folk blev bara 

sjukare.”  Tre personer varav två (icke-vana) personer hade inga förväntningar eller 

reflekterade inte över det.  En person var ” förvånad att det blev så pass bra”.  Hon 

trodde att den skulle bli ”felaktigt vinklad”.   

 

Av elitkällorna var det 9 personer som ansåg att artikeln blev som de trott eller 

hoppats. Några tyckte att den blev bättre och mer positiv än de trott. En person sa att 

”det finns dock andra som inte blir så bra, men denna var ändå representativ”. 

Ytterligare en person sa att ”den blev bra, men det har funnits andra tillfället då det 

inte är så.” En källa trodde att den skulle bli ”kritisk” och ”klumpig”. En person ”vill 

berömma för en bra artikel.” En politiker trodde att den skulle ha ”en mer kritisk 
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inriktning. VLT anser att vi (politiker) ljuger och trixar”.  En elitkälla sa att han 

”hoppades att den skulle bli så, men trodde inte det, för jag har inga bra 

erfarenheter.” En annan källa sa att den här artikeln var ”saklig, en av de bästa, för 

de flesta blir knäppa.” En annan elitkälla sa att han trodde den skulle vara ”lite mer 

rotad, om interna rutiner, men den var mer faktaorienterad än vad jag trodde, väldigt 

relevant”. 

 

Skillnader mellan elit – och icke-elit är svåra att se men det är tydligt det är fler icke-

vana som trodde att artikeln skulle bli annorlunda. Det är dock tydligt att de flesta 

minns de dåliga erfarenheterna de haft med pressen. 

 

Skulle du någon gång i framtiden ha något emot att vara med i tidningen igen? 
 
   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  4 19 - 1 24 

Icke-elit källor  1 13 - - 14 

 

   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  4 28 - 1 33 

Icke-vana källor  1 4 - - 5 n=38 

 
 
 
Om ja, varför? 
 

Här finns inga speciella skillnader.  En (icke-van) person sa att ”hon skulle tänka efter 

först.” En politiker som kände sig speciellt utsatt sa: ”jag undviker det helst.” 

Ångrar du att du lät dig bli intervjuad? 
 
   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  - 23 - 1 24 

Icke-elit källor  - 14 - - 14 

 

   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  - 32 - 1 33 

Icke-vana källor  - 5 - - 5 n=38 
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Var det här första gången som du blev intervjuad och var med i en tidning? 
 
   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  - 24 - - 24 

Icke-elit källor  1 12 1 - 14 

 

 

   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  - 23 - - 33 

Icke-vana källor  1 3 1 - 5 n=38 

 

Av samtliga personer som intervjuades var det bara en person som inte blivit 

citerad/intervjuad i en tidning tidigare. 

 
OM ARTIKELN 
 
Har du sett artikeln?  
 

Endast en person (elit) hade inte sett artikeln han/hon medverkade i.  

 
Motsvarar artikelns innehåll vad du förväntat dig? 
 

Samtliga icke-elitkällor sa att artikeln motsvarade deras förväntningar. En sa dock: ” 

... förutom några småsaker.”  Han tyckte bland annat att ett citat var ”larvigt”.  En 

person sa att det var som han trott förutom att de titulerat honom fel plus några andra 

”småfel”. En (icke-van) källa sa att artikelns innehåll ”absolut motsvarade hans 

förväntningar.” 

Av elitkällorna sa 19 personer ja. Två sa delvis eller ungefär. En sa att: ”Jag visste 

vad han var ute efter”.  En annan sa att: ”då är det värre när man är med i tv, och blir 

intervjuad i en kvart och är med i 20 sekunder. Sammanhanget är noll.” En person 

ansåg inte att rubriken var korrekt: ”Den signalerar något som inte alls stämmer, jag 

är inte kritisk till min partikamrat.” En politiker sa att: ”det är en svårighet att göra 

sig förstådd för det är ett komplicerat ämne, man måste ha viljan att förstå. Det var 

en sanningssökande intervju.” 
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Även om inte alla var helt nöjda med artiklarna hade de flesta förstått hur de skulle bli 

innan. Inga stora skillnader mellan olika grupper kan urskiljas. 

 
Vad tycker du om artikeln i allmänhet? 

 

Av icke-elitkällorna tyckte sju källor att den var bra varav tre var ovana. En person 

sa att ”Det finns några småfel i citaten, de var löjligt formulerade. En annan sa att 

den var ”Bra men inte allt kom fram”. En person poängterade att artikeln hade en 

”bra illustrationsbild” En (icke-van) källa tyckte den var för snäll mot Mälarenergi. 

”Det var lite för lite granskande. Jag tycker det ska vara lite Janne Josefsson” 

 

Av elitkällorna var det 11 av 24 personer som tyckte den var ”bra”, ”godkänd”, 

”saklig” eller ”okej”.  Endast en person hade inte sett artikeln. Tre olika personer 

gillade inte rubrikerna. En källa tyckte att den var ”dålig, de tog enbart med det 

negativa”. En annan tyckte att det var en ”jättebra artikel”. En politiker sa att ” jag 

tycker det är bättre att inte föra en dialog i tidningen”. En annan politiker sa att 

artikeln var bra därför att ”även de som inte är insatta förstår”. Andra kommenterar 

var ”en normal artikel”, ”en i mängden, inget speciellt”, ”hyfsad, hade varit bra om 

den varit längre” och ”reportern spetsade till den”. En annan person tyckte att 

artikeln ”presenterade stämningen som fanns”. Han var dock felciterad. ”Men av den 

erfarenhet jag har var denna artikel väl underbyggd. Jag har varit med om mycket 

värre.” En elitkälla var överraskad av artikeln. ”Den var väldigt relevant och bra. Jag 

är nöjd med artikeln, den speglar inte bilden av hur VLT brukar reagera. VLT brukar 

vara mer negativa i sina vinklar.” En elitkälla på ett företag förstod att den skulle 

vara kritisk, ”för vi hade problem.” En annan källa tyckte den var ”bra kompletterad 

med andra åsikter”. 

 

Inte heller här kan direkta skillnader ses. 

 
Är du korrekt citerad? 
 
   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  19 2 2 1 24 

Icke-elit källor  12 2 - - 14 
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   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  28 3 2 1 33 

Icke-vana källor  3 1 - - 5 n=38 

 

Av elitkällorna är det en person som anser att han inte är citerad korrekt eftersom 

man får en ”förenklad bild”. En person sa att ”jag kräver att få se citat. Det är viktigt 

att det blir rätt, det är inte kul om man får skit för att de skrivit fel.” En annan sa att 

han inte frågade om att få se citaten vid detta tillfälle ”eftersom det var ett gammalt 

citat” och inte representerade nuvarande åsikter. ”VLT klantade till sig”. 

 

Får de som läser artikeln en korrekt bild av dig och/eller dina åsikter? 
 
   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  18 1 4 1 24 

Icke-elit källor  12 1 1 - 14 

 

   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  27 1 4 1 33 

Icke-vana källor  3 1 1 - 5 n=38 

 

Om nej eller delvis, varför inte? 

 

En elitperson sa att bilden man får är ”negativare än vad det är.” En annan sa att ”jag 

skulle ha sagt annorlunda.” Det finns inga stora skillnader mellan olika kategorier. 

 
 
Får de som läser artikeln en korrekt bild av det artikeln handlar om? 
 
   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  11 2 8 3 24 

Icke-elit källor  8 1 3 2 14 

 

   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  17 2 9 5 33 

Icke-vana källor  2 1 2 - 5 n=38 
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Om nej, varför inte? 

 
En (icke-van) person säger att ”det framgår inte hur allvarlig situationen var och hur 

många som är drabbade”(förgiftning av vattnet). En annan (icke-van) källa påpekade 

att ”terminologin” hade blivit lite fel på vissa ställen. En elitperson sa att man ”inte 

får en korrekt bild av problemet”. En annan politiker sa att ”sakfrågorna borde ha 

mer detaljer, mer bakgrund.” En elitkälla sa att det ”finns ju ett utrymme att utveckla 

sammanhanget.” En politiker sa att ”rubriken kan förvirra.” En elitkälla sa att den är 

”ytlig, problemet är förenklat.” En annan elitkälla sa att ”den är klart vinklad, de 

jagar sensationer.” 

 

Här framgår det att fler elitkällor (vana källor) var mer missnöjda med de förenklingar 

som gjorts. De vet att det ofta är så i medierna men eftersom de själva är insatta i 

ämnet stör det dem när inte all information presenteras. 

 

Hur var det att läsa om sig själv? 
 

Av icke-elitkällorna var det fyra personer sa att det var ”okej” eller ”inget speciellt”. 

Flera personer ansåg sig vara ”vana”. Kommenterarna var: ”det har jag gjort så 

många gånger, så jag reagerar inte.” ”Det var inte första gången. Jag är aktiv i flera 

föreningar så...” och ”Jag tycker det är roligt, man har vant sig” och ”Jag är van att 

vara med i press och massmedier” En person sa att det kändes bra, ”för det var en 

positiv artikel och det är alltid kul”. En källa sa att ”det är alltid spännande.” En 

(icke-van) sa att det är ”lite spännande, ovant, men det är värre att höra sig själv på 

radio”. En annan (icke-van) källa sa att det var ”roligt, men synd att det var i ett 

tråkigt sammanhang” (förgiftat vatten). En annan (icke-van) person har fått förklara 

sina citat för kollegor. Hon blev felciterad och folk har undrat vad hon sagt.  Men hon 

har även fått positiva kommentarer. En person sa att ”det inte är något han strävar 

efter.” 

 

Samtliga elitkällor sa att det var ”inget speciellt”, ”som vanligt” eller ”det var inte 

första gången man blev intervjuad.” Kommentarer var: ”trevligare än det brukar”, 

”ett livsvillkor för en politiker”, ”inget märkvärdigt”, ”jag är glad och tacksam att 
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medierna är intresserade av de frågor jag driver”, ”då är det värre med radio och tv, 

då tittar jag inte”, ”i detta fall helt ok, radio och tv är värre”, ”alltid spännande”, 

”det blir ofta en väldigt styckad bild, ett ensidigt perspektiv ”och ”det är mitt jobb, 

min organisation”. 

 

Här är det främst icke-vana personer som tyckte det var mer speciellt. Elitpersoner har 

oftare ställt upp i sin yrkesroll och icke-elitkällor på grund av att de vill informera om 

något.  

 
Hur tycker du att du framstår på bilderna? 
 

De flesta icke-elitkällor hade inga kommentarer, De tyckte de var ”okej” eller hade 

inga synpunkter. En person kommenterade en grafisk illustration. ”Den var suverän, 

professionell, otroligt bra gjort.” Andra kommentarer var ”som jag ser ut”, ”man ser 

inte hur stort trädet faktiskt var”, “korrekt bild av situationen med kranen” och ”bra, 

jag fastnade i alla fall, jag ser lycklig ut”. 

 

Av elitkällorna var det två personer som inte hade några synpunkter. En sa att den 

var ”mycket bättre än en tidigare bild, jag vägrade bli intervjuad om de inte kastade 

den bilden. De sa att de gjorde det.” En person tyckte bilderna var ”tråkiga, dåliga, 

det var en konstig lokal, då är det svårt att ta en bra bild, det var ingen höjdare.” 

 

Det är svårt att se skillnader mellan olika källor eftersom så få personer var med på 

bild. 

 
 
Har någon i din omgivning kommenterat artikeln? 
 
   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Elitkällor  16 6 - 2 24 

Icke-elit källor  13 - 1 - 14 

 

   Ja Nej Delvis Vet ej Totalt 

Vana källor  25 6 - 2 33 

Icke-vana källor  4 - 1 - 5 n=38 
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Om ja, vad har de sagt? 
 

De allra flesta har fått positiva kommentarer. En person hade fått kommentaren att det 

verkade som om ”situationen hade varit tuff” för henne och frågat hur det gick. 

Nästan alla elitkällor har fått positiva kommentarer. Några har fått frågor om hur det 

var att vara med i tidningen, eftersom det i dessa fall var krissituationer. Det är enbart 

elitkällor (6 st) som inte har fått några kommenterar alls.  

 

Sammanfattning II 

De flesta är nöjda med intervjuerna och artiklarna, men uttrycker att det inte alltid är 

så. Det är sex källor som säger att de är helt eller delvis felciterade. Det är svårt att se 

skillnader mellan elitkällor och icke-elitkällor, men de finns. Det är tydligt att det är 

fler icke-elitkällor som har initierat till artikeln, nästan alla faktiskt. Det är även så att 

icke-elitkällor oftare är med i ett sammanhang där de är privat engagerade i ämnet 

(vården, jordbruk) av någon anledning och att de vill berätta om det för läsarna. 

Elitkällorna uttalar sig oftare i yrkessammanhang (under denna vecka angående 

olyckor och en del brott) eftersom det är deras skyldighet. Att se skillnader mellan 

icke-vana och vana är också svårt eftersom de är få icke-vana som har intervjuats. 

Denna uppdelning visar främst hur få deltagande källor som faktiskt var icke-vana. 

Vidare uttrycker de att de inte vet hur det går till vid en intervju, att de måste fråga för 

att få kolla citat och de är inte vana vid förenklingar och omformuleringar av citat. 

Ingen icke-van källa hade haft kontakt med reportern innan och ingen fick läsa 

artikeln innan publicering.  

 

Avsnitt III – fall av extra intresse 
 
Felciterad 

En (icke-van källa) anser att hon är felciterad. Två av fyra citat stämmer inte. Hon är 

ledsen för det och ”tänker aldrig mer säga någonting om man inte får läsa innan. Det 

är dåligt att de inte kan kolla citat. Jag lärde mig massor. Om de ringt och sagt att de 

tänkte skriva citaten så hade jag sagt att de måste ta bort mig helt i artikeln.” Hon 

poängterade att hon inte gillade språket i artikeln speciellt ett ord som hon sa att hon 
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aldrig skulle använda eftersom det är ”infantilt”. Hon har fått förklara för kollegor 

som undrat över hennes uttalanden. ”Man tycker att medierna borde vara rädda om 

de relationer de har med allmänheten.” 

 

När källan tar makten 

En person sa att ”Jag har lärt mig att hantera journalister. Om man representerar en 

förening eller organisation gör man det. Journalisterna hinner inte skriva ner allt, 

Man måste vara tydlig. Annars fantiserar de. Och om de inte ställer de rätta frågorna 

fyller jag i ändå.” En annan källa påpekar att han vet att det kan vara svårt för 

journalister att förstå hans budskap och få fakta korrekt så ”man måste styra dem 

lite”. En tredje källa (politiker) säger att medierna är ”ett bra sätt att komma ut med 

snabb information utan kostnad.” 

 

”Man är alltid rädd att de ska skriva något man inte har sagt” 

En (icke-van) källa kontaktade själv VLT för han ansåg att det var viktigt att 

Dingtunaborna fick veta att de inte skulle dricka vattnet (som var förgiftat). Han hade 

ett samtal med en reporter på VLT om saken. Nästa dag var han citerad i tidningen. 

Han hade inget emot det men tyckte att journalisten ”kunde ha sagt att han skulle 

vara namngiven” i artikeln och ”frågat om det var okej”. Han trodde att han enbart 

gav reportern bakgrundsinformation. Han sa att det var ”tur att man inte sa något 

man ångrade”. Han tillägger dock att det inte är något han ”retar upp sig på”. Efter 

samtalet kändes det dock ”pirrigt” och han var ”uppjagad och nervös” för ”man är 

alltid rädd att de ska skriva något man inte har sagt.”   

 

”Ont i magen” 

En politiker har inte ett gott intryck av VLT. Han anser att de har en ”sätta-dit-

attityd” och ser på politiker som ”elaka”. ”VLT är på hugget. Det är lite 

kvällstidningsjournalistik”. Han undviker helst att vara med i pressen om han kan. 

Eftersom det ingår i uppdraget är det dock svårt berättar han. Landstinget i 

Västmanland har genomgått en stor kris och bristen på läkare och sjuksköterskor och 

framförallt pengar har varit ett problem. Under hösten har VLT därför varit extra 

kritiska mot de ansvariga politikerna. Denna period har varit jobbig för honom. ”I 

höstas hade jag ont i magen varje gång jag gick ut för att hämta tidningen på 
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morgonen. Det var jobbigt när ungarna läste om vilken hemsk människa man var”.  

Han ångrar inte att han gått med på intervjuerna, men han ångrar att han ställde upp 

som deltidspolitiker under denna mandatperiod. Detta var första gången han jobbat 

med politik.  ”Jag kan inte tänka mig att fortsätta som politiker efter denna 

mandatperiod, och det är dels på grund av VLT”, säger han. 

 

Att bli positivt överraskad 

En icke-elitkälla menar att han lärt sig att hantera journalister. ”Man måste vara tydlig 

för om man svävar ut och blir otydlig kan journalisten börja fantisera och då blir det 

lätt fel i artikeln.” Denna gång blev han positivt överraskad över hur bra artikeln var. 

Han blev även överraskad att journalisten ringde upp efter intervjun.  ”Han ringde 

mig och sa: ”Nu har jag skrivit så här. Vill du lyssna?” Så jag kunde korrigera. Det 

har aldrig hänt förut!” 

 

”Att vara på sin vakt” 

En elitperson är van vid att bli intervjuad och säger att ”ibland måste man vara på sin 

vakt. Är det Expressen är jag på min vakt.” Han menar att det krävs mod för att våga 

yttra sig i saker där man vet att man får betala för det efteråt, för att politiker och 

andra tycker att man borde vara tyst. En påpekade att det var okej men han märkte att 

reportern letade efter negativa aspekter. ”Det är så i den typen av journalistik att de 

letar fel”.  En annan källa uttryckte det så här: ”Det är ett sökande efter sensation, de 

vänder och vrider på frågorna i sökande efter citat, man måste vara vaksam hur man 

uttrycker sig.”  

 

”Den sämsta tidningen i hela landet” 

En elitkälla har inte bra erfarenheter av att ha blivit intervjuad och tycker att ”VLT är 

den sämsta tidningen i hela landet”. Han säger att de är ”sämst” när det gäller att 

”citera korrekt, få fakta rätt och att de har alltid förutfattade meningar.” 

 

Buktalare 

Flera personer upplevde att de enbart skulle bekräfta en redan skriven artikel, speciellt 

en polis som menade att han hade dåliga erfarenheter av journalister: ”Jag blir ofta 
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felciterad och oftast är artiklarna färdigskrivna när de ringer. De vill bara ha 

informationen bekräftad ”. 

 

”Det var ingen stjärnreporter precis” 

En elitperson tyckte inte att reportern var påläst och tyckte inte att han var proffsig. 

Intervjun var ”ostrukturerad”. Han tyckte han verkade ”klumpig”. Reportern ”ville 

ha de svar han ville ha sen sket han i resten”. Han ville att någon skulle ”uttala sig 

negativt” och så citerade han enbart negativa saker. Så trots att denna källa inte är 

negativ till frågan framstår det så. Han kände inte igen sig själv i intervjun. ”Det var 

ingen stjärnreporter precis. ”De klipper och klistrar. Det är man ju van vid. De tar en 

halv mening och använder bara den.” 

 

Sammanfattning III 

Flera av dessa källor visar att det är tydligt att misstag och felaktigheter är något man 

inte glömmer. En brist på respekt mot journalister är också framträdande och ett 

flertal är speciellt missnöjda med just VLT. 

 

Avsnitt IV– Likheter och skillnader mellan lokalpress 
(Vestmanlands Läns Tidning), storstadspress (Dagens Nyheter) 
och kvällspress (Aftonbladet) 

 
Likheter är: 

■ Likheter bland samtliga undersökningar är att de dominerande källorna oftare är: 

elit, män och i yrkesverksam ålder (26-65). 

■ De flesta av källorna i alla tre undersökningarna anser att de fick relevanta frågor, 

att de fick tillräckligt mycket med tid för att svara på frågorna, att de fick säga allt de 

ville säga, de kände att de kunde säga vad de tyckte, de fick de frågor de förväntat sig 

och att de inte kände någon förväntan eller krav från journalisten att svara på ett visst 

sätt. 

■ De flesta källorna i samtliga undersökningar fick inte läsa artikeln före publicering, 

men de flesta var nöjda med hur artiklarna blev. 
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■ I samtliga undersökningar upplevde de flesta av källorna att intervjun var ”bra” 

”som ett vanligt samtal”, ”trevlig” eller ”inget speciellt”. 

■ I VLT är de flesta icke-elitkällor medievana. Den antyds att även icke-elitkällor i 

DN är medievana.  

■ De flesta av källorna i de tre undersökningarna tyckte inte att det var något speciellt 

att läsa om sig själv.  

 

Skillnader 

■ I AB kände fler av icke-elitkällorna en tveksamhet att medverka.  De flesta av 

källorna i DN och VLT kände ingen tveksamhet. 

■ I AB var nästan ingen av artiklarna ett resultat av pressutskick eller pressträff. Det 

var desto vanligare på DN och VLT. På VLT var det fler icke-elitkällor som initierat. 

■ I VLT och DN var det färre personer som upplevde att de fick ledande frågor än i 

kvällspressen där fler icke-elitkällor upplevde att de fick ledande frågor. 

■ Fler personer i AB är tveksamma till att medverka i tidningen igen och då främst 

icke-elitkällor. I DN och VLT är det få, nästan ingen, som inte vill vara med igen. 

■ I AB är det två personer som ångrar att de medverkade i artiklarna, i DN är det en 

person som ångrat sig och i VLT är det ingen som ångrar sin medverkan. 

■ I AB var det åtta icke-elitkällor som sa att de aldrig blivit intervjuade innan och en 

elitkälla. I VLT var det enbart en person som hävdade detsamma och ingen i DN. 

■ De flesta källor i samtliga undersökningar var nöjda med artiklarna. I AB var det 

fler som sa att de tyckte reportern gjort ett bra jobb ”inom ramen för 

kvällstidningsjournalistik”. Deras förväntningar var alltså lägre. De tyckte även att 

många artiklar var ”förenklade och uselt skrivna”. Källorna i VLT nämnde att de 

upplevde att tidningen ibland sysslade med ”kvällstidningsjournalistik” eller 

”sensationsjournalistik”. 

■ Det är fler källor i AB som ansåg sig felciterade än i DN och VLT. Det är även fler 

källor i AB som inte anser att läsaren får en korrekt bild av dem eller deras åsikter. 

 

Sammanfattning IV 

Skillnaderna syns främst mellan kvällspressen och de två morgon/dagstidningarna. I 

kvällspressen är upplevelserna mer negativa, även om flera källor i VLT uttrycker att 
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de haft negativa upplevelser vid andra tillfällen (som berör VLT), dock inte vid dessa 

intervjuer. Det är fler källor i AB som är tveksamma till att medverka i tidningen igen, 

och nästan ingen källa har själv tagit initiativet till någon nyhet. DNs och VLTs källor 

har haft liknande upplevelser och svarat liknande på de flesta av frågorna. Likheter 

bland samtliga undersökningar är att mångfalden av de synliga källorna är liten, de 

flesta är män, elit och i yrkesverksam ålder. 

 

Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera och dra slutsatser angående bristen på 

mångfald bland källor, problemet med definitioner, hur källor påverkar varför nyheter 

blir valda, skillnader mellan elitkällor och icke-elitkällor, nyhetsnätets existens, 

förekomsten av buktalare och missnöje bland källor. 

Bristen på mångfald 

Bristen på mångfald är tydlig i samtliga undersökningar. Likheter är att de 

dominerande källorna oftare är: elit, män och i yrkesverksam ålder (26-65). I VLT är 

58 procent elitkällor och 63 procent män (29 procent kvinnor och 8 procent anonyma) 

och samtliga är i yrkesverksam ålder. Detta gör bilden av samhället blir missvisande 

och att majoriteten av människorna i samhället, som inte är elit, inte syns tillräckligt 

mycket i mediesammanhang.  

Medievan och icke-elit – problem med definitioner 

Andelen medievana icke-elitkällor är stor i lokalpressen, vilket innebär en motsägelse 

av antagandet att icke-elitkällor inte är vana. Därför gjordes även indelningen vana 

och icke-vana källor i denna studie. Det kan vara så att det är vanligare att personer i 

lokalpressen är mer medievana oavsett kategori, för i ett mindre samhälle kan varje 

enskild person ta mer plats. Även personer i mindre föreningar är oftare med i 

tidningen. Endast privatpersonerna som deltagit, fem stycken, var ovana och av dem 

var det endast en person som aldrig varit med i tidningen innan.  

 

Om det är så att icke-elitkällorna i VLT är vana vid att vara med i tidningen, kanske 

man bör fundera på om antagandet att den traditionella indelningen, där icke-elitkällor 
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anses vara ovana vid medier, inte alltid stämmer när det gäller lokala nyheter. Taubert 

har antagit att icke-elitkällor i DN inte är medievana men han antyder dock i resultatet 

att de inte är ”ovana”. Det kanske beror på att även om DN är storstadspress är de 

utvalda artiklarna lokala stockholmsnyheter. I AB är det inte lika många som är vana 

förmodligen på grund av att det inte rör sig om bara lokala nyheter. Men jag vill 

poängtera att en hel del källor antyder även i AB att de är vana vid att vara med i olika 

medier. Skälet till detta kan vara att medievärlden expanderar och allt fler ”vanliga 

människor” figurerar i medierna. Att sätta människor i en kategori som säger att de är 

av icke-elit känns, enligt mig, förlegat. Idag är informationsflödet stort och fler 

människor förstår vad det innebär att figurera i pressen. 

 

Uppdelning av elitkällor och icke-elitkällor i syfte av att kunna se skillnader mellan 

de källor som är vana och de som är inte är det, har brister. Även om elitkällor, och då 

främst politiker och informatörer, är ” mycket vana” och andra elitkällor och icke-elit 

bara är ”vana” ligger den intressanta skillnaden mellan de som är relativt ovana och 

de som kan ”spelets regler”. Problemet ligger alltså i definitionerna. Om man vill 

undersöka källors olika erfarenheter beroende på hur vana de är vid att vara med i 

medierna är det just så man ska dela in dem och ställa både direkta och indirekta 

frågor som kan svara på det. Det innebär alltså att definitionerna görs under och efter 

undersökningen. Det löser även problemet med att bestämma vilken kategori en källa 

är i om han/hon för tillfället till exempel är både arbetslös, högutbildad och tidigare 

till exempel politiker. Blir hon/han icke-elit eller elit? Är det sammanhanget i artikeln 

som ska svara på det? En politiker kan ju även bli tillfrågad att uttala sig i ett 

sammanhang som privatperson. Då är det lättare att bedöma hur van hon/han är vid 

pressen? I alla fall om det är så att svaren ska analyseras efter källors skiftande 

medievana. 

Källornas påverkan på nyhetsutbudet 

De olika teorierna om varför nyheter blir valda syns i resultatet (även om det inte 

fanns i undersökningens planerade frågeställningar och syfte).  

 

Tryckmodellen kan förklara varför källor i Aftonbladet har haft mer negativa 

upplevelser än resten. Eftersom kvällspressen arbetar med ett tryck utifrån till 
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exempel måste de sälja lösnummer för att göra ägare och annonsörer nöjda, blir deras 

artiklar mer sensationsvinklade och som en konsekvens blir deras källor mer 

missnöjda.  

 

Det är även många elitkällor som citerats i sammanhang av olyckor och brott. Detta 

kan relateras till urvalsmodellen som säger att chansen för att en nyhet ska bli vald 

ökar i och med dessa teman. Det är även klart att källor ofta ger information till 

tidningen och är en aktör som journalisterna är beroende av 

(nyhetsmarknadsmodellen). Det visar att källorna har en maktposition i pressen som 

de kan utnyttja om de vill. Det skapar även en brist på mångfald, (som Anders 

Sahlstrand nämner) eftersom vissa händelser och källor anses vara mer intressanta och 

säljer mer lösnummer.  

Olika källor – olika sammanhang 

Den främsta skillnaden mellan elitkällor och icke-elitkällor i VLT är sammanhanget i 

artikeln. Elitkällor är ofta ansvariga personer som konfronteras i sin yrkesroll. 

Eftersom det var en vecka med tre olyckor/kriser var det många chefer som stod till 

svars för olika problem. Det innebär att elitkällorna ofta deltar i mer negativa 

sammanhang och även är vana vid det. Att vissa av dem nämner att VLT letar efter 

”negativa aspekter” och sysslar med ”sensationsjournalistik” är alltså inte 

förvånande. Det är en självklarhet att VLT måste skriva om dem och möjligtvis deras 

misstag eftersom allmänheten har rätt att få veta vad som hänt och förmodligen vill att 

dessa personer ska stå till svars. Huruvida VLT var mindre granskade på grund av en 

nära relation till vissa elitkällor är svårt att säga. En icke-van källa som ringt upp VLT 

sa dock att journalisten inte var kritisk mot Mälarenergi och det var han förvånad över 

eftersom de undanhållit att vattnet var förgiftat. Han tyckte som tidigare nämnt att det 

verkade som om reportern var gift med chefen på företaget. Här kan det alltså ha 

handlat om närhetsproblematik. 

 

Icke-elitkällor är oftare personer som privat och även yrkesmässigt är intresserade av 

ett speciellt ämne och de har oftare initierat till artikeln själva. 45 procent av källorna, 

6 elitkällor och 11 icke-elitkällor, 17 av 38 artiklar, var själva initiativtagare till 

artikeln. Att cirka 80 procent av icke-elitkällor initierat till artiklarna är intressant. 
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Som Lars Furhoff påpekar i Makten över journalistiken är alltså vanligt att många 

nyhetsuppslag har kommit antingen från tips, pressmeddelanden eller olika 

inbjudningar till pressträffar. I ett mindre samhälle kan det vara så att den lokala 

dansskoleläraren, bonden eller frisören jobbar hårt på att få gratis reklam genom att 

jämt och ständigt ge de lokala journalisterna nyhetsuppslag eller själva vara med där 

nyheterna finns, till exempel vid olika evenemang. 

Existerar nyhetsnätet? 

Nyhetsnätet kunde urskiljas i denna undersökning, men var inte lika framträdande 

som jag trott, med tanke på att så många var medievana och det handlar om lokala 

nyheter. Många sade sig ha kontakt med VLT ofta men enbart 9 av 38 hade blivit 

intervjuade av samma reporter tidigare.  En orsak till detta kan vara att VLT har en 

policy som ”hela havet stormar”, (som en källa påpekade) det vill säga att alla 

journalister ska kunna täcka samtliga ämnen. Särskilt ett par källor inom landsting 

uttryckte att det var synd, då de måste förklara en sak på en för låg nivå när 

journalisten är ovan och okunnig i ämnet. Denna taktik att alla reportrar ska skriva om 

alla ämnen kan göra att behovet av ett tydligt nyhetsnät minskar om de ”inte delar 

med sig” av varandras källor det vill säga. Policyn att alla ska skriva om alla ämnen 

gör alltså att närhetsproblemetiken minskar.  

Buktalare – inte ovanligt 

I flera fall anser källan att han agerat buktalare till en journalist som redan skrivit sin 

artikel. Som Anders Sahlstrand påpekar kan källan dock anpassa sig och leverera 

dramatiserade och slagfärdiga yttranden. I denna undersökning har vissa politiker och 

poliser kommenterat att de får fram sitt budskap även om de märker att journalisten 

vill ha något annat. I lokalnyheter kan det vara speciellt vanligt att journalisten redan 

har en viss information som han till exempel hört från grannen eller barnens lärare 

och vad han behöver är en bekräftelse från till exempel ansvariga personer. 

Missnöjda källor 

Journalister gör misstag, det är oundvikligt. Det är till exempel sex personer (i VLT) 

som är helt eller delvis felciterade. Det är intressant att även om de flesta är nöjda 

med artiklarna och intervjun nämner flera att det inte brukar vara så, eller att de har 
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varit med om mycket värre. Vissa källor i del tre är speciellt missnöjda av olika 

anledningar och det är speciellt de incidenterna som de minns och vill diskutera.  

 
Journalistens påverkan på citatet blev i de flesta fall en ny erfarenhet för de fem icke-

vana källor som intervjuats i VLT. Speciellt en av dem blev förvånad av journalistens 

omformuleringar av hennes ord och hon ansåg sig var felciterad vid två tillfällen i 

artikeln. En annan icke-van källa visste inte ens om att han skulle bli citerad och det 

blev en överraskning när han nästa dag läste sitt namn i tidningen.  

 

Det är intressant att de som är mer missnöjda är de som är minst medievana. Man 

tycker att journalisten borde vara mer försiktig när han/hon pratar med ovana 

intervjuobjekt, med tanke på Spelreglerna (bilaga 1). Journalister ska visa särskild 

hänsyn mot ovana intervjuobjekt och upplysa den intervjuade om huruvida samtalet är 

avsett för publicering eller enbart för information.  

 

Det är speciellt tråkigt när en ovan källa blir utsatt för felaktigheter, eftersom det blir 

en unik händelse för dem som de sedan minns. Det skapar förmodligen ett lågt 

förtroende för tidningen i framtiden. Vikten av att minska klyftan mellan verklighet 

och ideal är därför relativt stor om tilliten för medier ska finnas. 

 

Det kan dock även vara en bra konsekvens att källor märker att journalister gör 

misstag eftersom dessa personer i framtiden kommer att vara kritiska när de läser 

nyheterna. De egna erfarenheterna, hos både elit - och icke-elitkällor, medför att de 

förstår att journalister (och medier) inte är perfekta. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Att utföra en liknande studie i större omfattning skulle vara intressant, för att få ett 

statistiskt signifikant resultat. Det skulle även vara intressant att undersöka personer 

som agerat källor i radio eller tv med tanke på att flertal källor i denna studie har 

kommenterat att det är värre eller jobbigare att vara med i dessa medier. 
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Tillägg 
 

Jag har kontaktat ett par journalister på VLT för att ge dem en chans att bemöta vad 

en del källor med speciella erfarenheter har sagt. Här presenteras deras svar. 

 

Angående den privatperson som inte visste att han skulle bli citerad i tidningen 

(Avsnitt III, ”Att inte veta att man är citerad”) hade journalisten så här att säga: 

”Rent allmänt bör en intervjuperson självklart veta om att han/hon är just en 

intervjuperson. Sedan kan det förstås finnas situationer som leder till missförstånd – 

där reportern med rätt eller orätt anser att det framgår klart att citaten ska användas 

för publicering, men intervjupersonen inte gör det. Den senare bör väl ha ”the benefit 

of doubt” i sådana situationer – vi bör inte överskatta människors mediavana. 

I fallet X minns jag inte vad som hände, men att han inte informerades är helt klart en 

fadäs. Samma dag fick jag flera mejl från Dingtunabor som berättade om sina 

förgiftningar. Under eftermiddagen bestämde nyhetschefen att vi skulle ha in ett jobb 

med läsarröster från Dingtuna. Jag spårade då upp de som hade mejlat mig och 

inhämtade deras samtycke för publicering. 

Tilläggas kan dock att det var på eget initiativ – desken såg inga problem med att 

”bara köra” förrän jag väckte frågan.  

Tyvärr är det nog så att det inte finns någon solklar policy i frågan, även om jag är 

ganska säker på att om en sådan skulle skapas så skulle den se ut ungefär så som jag 

har beskrivit i första stycket. Situationen täcks ju inte av lagbestämmelser (så länge 

ingen åberopat meddelarskydd) men pressetiskt måste det vila ett tungt ansvar på 

tidningen i liknande fall.” 

Angående den person som blev citerat i tidningen om en sak han sagt tre 

månader tidigare och som inte längre gällde (Avsnitt II, ”Är du korrekt 

citerad?”)  sa journalisten så här: 

”X är politiker och ska precis som alla andra vara korrekt citerad. Men – han kan ha 

velat backa från en tidigare ståndpunkt eftersom mp gått med den borgerliga 

 48



Södertörns högskola 
Journalistik och Multimedia 
C-uppsats Journalistik V07 

alliansen i styret av Västerås. Citatet kommer säkerligen från kommunala handlingar 

eftersom X är ordförande i X-nämnden. Minns inte, men jag tror det var så att jag 

sökte X upprepade gånger – även per mobilsvar – men kom inte i kontakt med honom. 

Kunde därför inte konfrontera honom med citatet. 

Ibland blir det inte exakt, men journalistik är ingen vetenskap och kommer heller 

aldrig att bli det. Vi har dock lyckats med det väsentliga: att fästa uppmärksamheten 

på företeelser i samhället för att tjäna läsarna i vårt viktigaste uppdrag: att 

informera, oroa och roa dem.” 

 Angående den källa som blev felciterad och var ledsen för det (Avsnitt III, 

”Felciterad”) sa journalisten: 

”Ja, ibland blir det inte riktigt som det ska. X och jag missförstod varann och jag 

kanske la ord i hennes mun oavsiktligt. Minns inte. Underligt att hon inte har hört av 

sig till mig om det orsakade henne så mycket besvär. 

Det är ingen ursäkt, men sjukvården i Västmanland har stora problem och läget är 

spänt mellan vårdens utövare och de ansvariga politikerna. Därför kan ett mindre 

välformulerat citat få stor betydelse.” 

Diskussion – olika sorters ljugande, enligt Olsson 

Här framgår det alltså att ett sorts ljugande, sakfel (felciteringen) är på grund av ett 

missförstånd, enligt journalisten. 

Ett annat sorts ljugande nämns i det sista stycket, nämligen ordval. Journalistens har 

gjort ett mindre välformulerat citat för att få fram en poäng.  
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Bilagor 
Bilaga 1  – mall för intervjuer 
 

Datum för undersökningsintervju:______________________________ 

 

Artikel: ____________________________________ 

Publiceringsdatum:________________ 

 

Yrke: ____________________ Utbildning: _________________________ 
 

Elit________ 

Icke-elit____ 

Ålder_____ Kön:_______ 

 

När skedde intervjun:_______ Hur länge pågick intervjun?:______________ 

 

Före intervjun 

 

1. Har du sett artikeln? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Hade du intervjuats av reportern tidigare? 

___________________________________________________________________ 

 

3. Hur kändes det efter det att intervjun var klar fram tills intervjun publicerades? 

________________________________________________________________ 

 

Intervjun 

 

4. Hur upplevde du själva intervjun? 

_______________________________________________________________ 
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5. Hur var frågorna du fick? 

____________________________________________________________ 

 

6.  Fick du ledande frågor?                         Ja Nej Delvis Vet ej 

 

7. Fick du relevanta frågor?   Ja Nej Delvis Vet ej 

 

8. Ställde reportern de frågor  

du förväntat dig?    Ja Nej Delvis Vet ej 

 

9. Tycker du att du fick tillräckligt  

med tid på dig när du skulle svara 

på reporterns frågor?    Ja Nej Delvis Vet ej 

 

10. Upplevde du att du fick säga  

allt du hade att säga?    Ja Nej Delvis Vet ej 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Kände du någon slags förväntan  

eller krav från journalisten att svara  

på ett visst sätt?     Ja Nej Delvis Vet ej 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

12. Kände du att du kunde  

säga vad du tycker?     Ja Nej Delvis Vet ej 

 

13. Fick du läsa hela eller delar 

av artikeln före publicering?    Ja Nej Delvis Vet ej 

 

b) Om inte, hade du velat göra det?   Ja Nej Delvis Vet ej 
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14. Hur föreställde du dig att artikeln skulle bli? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Resultatet: 

 

15. Motsvarar artikelns innehåll vad du förväntat dig? 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

16. Vad tycker du om artikeln i allmänhet? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

17. Är du korrekt citerad?   Ja Nej Delvis Vet ej 

 

18. Får de som läser artikeln  

en korrekt bild av dig eller  

dina åsikter?     Ja Nej Delvis Vet ej 

 

b) Om nej, varför 

inte?_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

19. Får de som läser artikeln  

en korrekt bild av det som artikeln  

handlar om?      Ja Nej Delvis Vet ej 

 

b) Om nej, varför inte?__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

20. Hur var det att läsa om sig själv? 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

21. Hur tycker du att du framstår på bilden/bilderna? 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

22. Har någon i din omgivning  

kommenterat artikeln?    Ja Nej  Delvis Vet ej 

 

b) Vad har de sagt? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

23. Kände du dig någon  

gång tveksam till att medverka  

i artikeln?      Ja Nej Delvis Vet ej 

 

b) Varför?____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

24. Vad fick dig att ställa upp?/Vem tog initiativet till artikeln? 

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

25. Skulle du någon gång i  

framtiden ha något emot att  

vara med i en tidning igen?    Ja Nej Delvis Vet ej 
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26. Ångrar du att du ställde upp  

och lät dig bli intervjuad?    Ja Nej Delvis Vet ej 

 

b) Om ja, varför? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

27. Vad det här första gången  

du blev intervjuad och var med  

i en tidning?      Ja Nej  Delvis Vet ej 

 

28. Är det något du vill tillägga angående artikeln? /eller angående intervjun? 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - artiklar 

 
Måndag 2007-04-16 

Allt pekar mot ett nej av Per Carlsson 

Silon exploderade: 

Ingen människa skadades av Catharina Linder 

Conny satt i traktorn när det smällde: ”Vanan räddade mig” av Catharina Linder 

Valanalys temat för socialdemokraternas distriktkongress av Petter Söderbäck 

 

Tisdag 2007-04-17 

Den största olyckan som kan inträffa av Stefan Nordberg 

Nu kan det bli folkomröstning av Stefan Nordberg 

De måste koka vattnet av Johan Kretz 

Vårdgarantin stoppad av Bettina Bäck 

 

Onsdag 2007-04-18 

Ett finger åt sjukvården, Vårdgarantin – garanti eller ej? Av Per Carlsson 

Bedrägerioffer visste inget – nu är han död av Ulf Palmqvist 

S kräver besked om vård av äldre av Hanna Oscarsson 

Skolministern får IG av partikamrat av Bettina Bäck 

 

Torsdag 2007-04-19 

Inte längre risk för gren i huvudet av Carina Widell 

Kirurgichefen rädd att bli syndabock av Bettina Bäck 

När kan vi dricka vårt vatten igen? Av Anders Lif 

Mälarenergi avfärdar rykten om hygienslarv av Johan Kretz 

 

Fredag 2007-04-20 

Vårdkön – längre och längre av Per Carlsson 

Prima liv med 1600 suggor av Hanna Oscarsson 

Västmanländska bönder ser ljust på framtiden av Hanna Oscarsson 

Staden sänker tomtpris av Johan Kretz 
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Lördag 2007-04-21 

Här misstänktes Bandidos hålla till av Stefan Nordberg 

Vägverket skyddar grodor av Kersti Gners 

Konkurrensutsätt kommunal verksamhet av Yngve Fredriksson 

Ovisst om Esplanaden av Per Carlsson 

Remisstvånget ger vårdköer av Per Carlsson 

Snabbtåg blir intercity av Jan Ernheimer 

Regn förstörde våldtäktsspår av Jan Ernheimer 

Hur ofta tittar du på porr? Av Bettina Bäck 
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